
Aktiviteter för 11–14-åringar

Stärker barn och ungdomar genom att 
förbättra kroppsligt självförtroende och 
självkänsla

free 
being 
me
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Free Being Me 
för 11-14-åringar

Om Free Being Me
Det här utbildningsmaterialet är särskilt framtaget för 
11-14-åringar. Materialet ger scouterna i din grupp 
möjlighet att stanna upp och reflektera över världen 
omkring dem. Vilket inflytande har de själva? De 
kommer att upptäcka att samhället, genom media, 
och genom de som de tillbringar tid med, uppmuntrar 
dem att försöka leva upp till en viss typ av skönhet. En 
skönhet som är väldigt snävt definierad. De får genom 
programmet reda på nackdelarna med att försöka att 
se ut som denna ”utseendemyt” och upptäcker att 
det faktiskt är omöjligt att nå den. Även kändisar och 
modeller är retuscherade. 

Scouterna kommer att bli stärkta i att säga vad de 
tycker och de kommer att utmana utseendemyten 
på många olika sätt. Detta ökar deras kroppsliga 
självförtroende samtidigt som de har roligt. Slutligen 
uppmanar Free Being Me scouterna att visa vägen 
och dela med sig av vad de lärt sig till sina vänner. Då 
agerar de i sitt lokala samhälle!

11-14-åringar kommer 
att lära sig:

Det finns en utseendemyt i deras samhälle (och 
i andra samhällen världen över, även om de kan 
se olika ut). 

Definitionen av utseendemyten är så lång och 
specifik att den är omöjlig att uppnå (även 

modeller är retuscherade).

Det blir stora förluster att följa utseendemyten 
både för oss själva och för vårt samhälle.

Det finns ett alternativ till utseendemyten! 
Vi kan alla utmana utseendemyten var vi än 

befinner oss. Det kan vi göra på en mängd olika sätt, 
dels genom att utmana media men också påverka 
våra vänner och familjer. 

Använda Free Being Me
Läs igenom ledarguiden innan du börjar. Be även alla 
andra ledare och medhjälpare att läsa den. På sidan 
10 i ledarguiden ser du hur aktivitetssidorna i det här 
materialet är uppbyggda. I materialet finns det både 
”stödmanus” och tips för dig som är ledare. 

Eftersom Free Being Me är ett globalt program kommer 
miljontals scouter från hela världen att genomföra 
samma aktiviteter som din grupp. Genom att dela 
budskapet som din grupp skapar genom Free Being Me 
kan ni vara med och förändra synen på vad skönhet är 
världen över. Free Being Me samlar miljoner av unga 
röster som alla står upp för olikheter och utmanar idén 
om att det bara finns ett enda sätt att vara vacker på. 

Besök www.free-being-me.com för att 
dela med dig av din grupps berättelse och 
för att få kontakt med andra Free Being Me-
grupper från hela världen!

Barn som har deltagit i Free Being Me aktiviteterna och 
genomfört ett ”göra skillnad-projekt”, som når ut till två 
andra, får ett Free Being Me-märke. Att dela ut dessa märken 
är en bra belöning för scouterna och hjälper WAGGGS att hålla 
räkningen på hur många som har tagit del av aktiviteterna 
världen över. Information om hur du beställer märken finns 
på: www.scouterna.se/ledascouting
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Innan du börjar:  
Hemliga vänner och skattkistor 
Överväg att använda idéerna nedan för att göra din 
grupps Free Being Me upplevelse ännu mer rolig och 
meningsfull. Ni behöver inte göra dessa övningar 
för att få ett märke men de är bra att göra före eller 
under tiden ni håller på med Free Being Me. Du hittar 
information om hur ni förtjänar ett märke på sidan 8 
i Ledarguiden.

Skapa en Free Being Me-vägg i början av projektet. Väggen är en plats att 

samla positiva uttalanden, inspirerande bilder och bra idéer för att hjälpa 

scouterna att känna sig stärkta att vara sig själva. Några av dessa bilder och 

idéer kommer att utvecklas under programmet. Uppmuntra scouterna att leta 

efter inspiration hemma och ta med det. Använd väggen i slutet som hjälp 

för att planera gruppens ”göra skilland-projekt”. Dela gärna en bild av din 

vägg på  www.free-being-me.com 

Alla får slumpvis en hemlig vän i gruppen. Under projektet ska scouterna hitta 

smarta sätt att få deras hemliga vän att känna att den mår bra, utan att de 

avslöjar vem de är.  Se till att alla förstår att den hemliga vännen inte ska 

fokusera på utseende utan hitta andra saker att fokusera på.

Innan ni startar Free Being Me skapar scouterna skattkistor genom att 

använda pysselmaterial. Under projektet ska varje scout komma på ett positivt 

meddelande som de ska lägga anonymt i de andra scouternas skattkistor. 

Meddelandet visar att det är vad man har på insidan som betyder mest. I 

slutet av projektet har varje scout en samling av positiva meddelanden.  

Ordna en filmkväll med din grupp innan ni börjar med Free Being Me. Titta på 

en film som är lämplig för deras ålder och som de kan känna igen sig i. Det är 

bra om det i filmen finns en karaktär som står upp för sig själv och går sin egen 

väg, en karaktär som scouterna kan identifiera sig med. Ett exempel kan vara 

Disney/Pixars film Modig från 2012. Med den filmen kan ni diskutera hur Merida 

förväntades att vara och vad hon gjorde för att fortsätta vara den hon är. 

Skapa ett halsband åt varje ledare med fem pärlor på; en för varje ord i “Jag 

är kärleksfull och omtänksam”. Ledarna bär halsbanden under arbetet med 

Free Being Me. När de ser en scout göra något eftertänksamt och omtänksamt 

för en annan scout, tar de tyst av sig halsbandet och sätter det kring halsen 

på scouten. Scouten håller sedan ögonen öppna för ett tillfälle att skicka 

halsbandet vidare till någon annan som varit kärleksfull och omtänksam. 

Förklara vad halsbandet betyder i förväg.

Free Being Me-
vägg

Hemlig 
kompis 

En skatt inom 
mig-lådor

Filmkväll

Jag bryr mig-
kompishalsband 
(från 
Tusenöarna)
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Möte ett

Free Being Me 
Möte ett 
Om du reser runt i världen eller i tiden skulle inte alla 
människor du möter ha samma syn på vad skönhet 
är. Så varför känner då så många människor idag att 
de borde försöka att leva upp till det ”idealutseende” 
som finns i deras samhälle? Under det här mötet 
kommer du att förstå hur det här ”idealutseendet” ser 

ut i just ditt samhälle. Därefter kommer du att avslöja 
”idealutseendet” som den utseendemyt den verkligen 
är! Du upptäcker varifrån myten kommer och varför 
den kan orsaka verkliga problem för människor som 
försöker följa den.

Mötesschema

AKTIVITET 

Välkommen till Free Being Me

-deltagandelöftet
- komma överens om 
gruppens riktlinjer

Skönhet världen över

Partypressen – definiera 
utseendemyten

Varifrån kommer 
utseendemyten

Retuschering 
Hitta skillnaderna 

Utsidan insidan: Nackdelar 

med utseendemyten

Personlig utmaning 
sammandrag 
– Media-detektiverna

TID

15 min

10 min

15 min

5 min

5 min

20 min

5 min

MATERIAL

Papper att skriva riktlinjer på

Bilaga 1.1 – Skönhet världen 

över - fakta. Sant eller falskt-

skyltar

Minst en mode-/kändistidning 

per patrull, pennor och papper  

En klocka eller visselpipa – 

valfritt

Bilaga 1.2, eller om möjligt 

Dove evolution-video

Ett stort papper per grupp 

och pennor

Bilaga 1.3

FÖRMÅGOR

Samarbete, 
Tala inför andra, 
Respektera andra

Beslutsfattande, 
Ta beslut på egen hand, 
Kulturell förståelse

Samarbete, 
Kunna tänka snabbt

Tänka snabbt, 
Tala inför andra

Känsla för detaljer

Samarbete, 
Gruppdiskussion

Undersöka, 
Självständighet

Målspår

Kritiskt
tänkande

Aktiv i gruppen
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2 min

Samla alla tillsammans i en cirkel och introducera 
Free Being Me för din grupp. 

 Barn och ungdomar över hela världen är delaktiga i  
 Free Being Me. Alla kommer att dela budskapet de  
 lär sig med andra människor. Det gör att vi hjälper  
 till att sprida budskapet om kroppsligt själv -
 förtroende över hela världen! 
 

 Om alla scouter i världen är med så blir det 40  
 miljoner scouter som förändrar världen. 

 Genom att genomföra aktiviteter på varje möte och  
 agera för att dela vårt budskap kommer du att  
 tilldelas ett Free Being Me-märke.  

Förklara att

 Vi ska prova några aktiviteter för att hjälpa oss  
 att känna oss mer självsäkra över hur vi ser ut. Att  
 känna sig stolt och nöjd med sitt utseende kallas för  
 kroppsligt självförtroende.

 Du kommer att få tänka ut egna förslag på hur  
 du kan hjälpa dig själv för att kunna vara självsäker  
 gällande sin kropp.

Välkommen till 
Free Being Me  

Möte ett

Free 
Being

 Me 

    märke
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2 min

Möte ett

Mål
Alla scouter kommer muntligt överens om att vara 
aktiva och ha roligt under den här delen av Free Being 
Me. Detta kommer att hjälpa dem att bidra mer öppet 
till aktiviteterna och leder således till att det gör en 
större påverkan på deras kroppsliga självförtroende.  

  Att göra
Samla scouterna i en cirkel. Tacka alla för att de har 
kommit och be dem att skrika ut sin entusiasm och 
vilja att delta i första mötet med Free Being Me.    

  Är du redo att ta del av och säga vad du tycker 
under första mötet av Free Being Me, och ha roligt 
under tiden? Om du är det så skrik 

 I korthet
Låt scouterna, i helgrupp, dela sin 
entusiasm kring att ta del av Free 
Being Me.

 Material
Inget material behövs.

Tips:
  Kom ihåg att stödmanuset (blå text med den 
här symbolen  ) finns som hjälp för att du ska 
kunna framföra huvudbudskapet för Free Being 
Me på ett effektivt sätt. Det är okej att formulera 
om dessa så länge som budskapet förblir 
detsamma. 

  Uppmuntra varje scout att ta del i löftet.

  För att göra detta roligare kan du be alla att 
lägga till en rörelse när de skriker “JA DET 
ÄR JAG”. Be exempelvis alla att hoppa upp 
och ner eller hoppa in i cirkeln samtidigt. 
Gör gärna vågen, där varje person höjer sina 
händer en i taget efter varandra. Det görs ett 
deltagandelöfte i början av varje Free Being 
Me-möte – det är bra att vara kreativ och göra 
det på olika sätt – varför inte be scouterna om 
idéer?

JA 
DET ÄR 

JAG!

Deltagandelöftet
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Skapa riktlinjer för avdelningen innan ni börjar så att 
alla kan känna sig bekväma och lita på de som är med. 
Be scouterna, inklusive ledarna, att föreslå och komma 
överens om reglerna tillsammans. När alla är nöjda 
med riktlinjerna skriver ni upp dem och sätter upp i er 
möteslokal. 

Några exempel

Komma överens om 
gruppens riktlinjer  

Tips:
 Det här är en bra möjlighet för scouterna   

 att öva sina ledarskapsfärdigheter genom att   
 förhandla med varandra. Uppmuntra alla att
  ta del i samtalen. Påminn scouterna om   
 riktlinjerna i början av varje Free Being Me-   
 möte. Om ni redan har riktlinjer för avdelningen  
 som ni vill använda, ta tid att diskutera dem   
 med scouterna för att se om det är något som  
 behöver uppdateras eller läggas till. Om ni inte  
 har riktlinjer för avdelningen kan de även vara   
 ett bra verktyg under andra scoutaktiviteter. 

 Vi ska göra vårt bästa för att  
 vara aktiva och bidra.

 Vi lyssnar på andra.

 Vi lyssnar på ledarna.

 Vi är snälla mot varandra hela  
 tiden.

 Vi respekterar varandras åsikter. 

 Vi ber en ledare om hjälp om det  
 är något vi är bekymrade över.

Möte ett

10 min
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Möte ett

Mål
Scouterna förstår att det inte finns ett enda perfekt 
sätt att se ut på. Skönhetsideal runt om i världen 
förändras alltid över tid. Om vi skulle bo i ett annat 
land, eller i ett annat århundrande, skulle vi kanske bli 
uppmanade att uppnå helt andra utseenden.

  Att göra
Förklara för scouterna att de ska leka en lek för att 
upptäcka hur idéer om skönhet är olika runt om i 
världen och hur de har förändrats över tid. 

Målet med leken är att lista ut vilka påståenden om 
skönhet som är sanna och vilka som är falska. De olika 
påståendena är hämtade från hela världen och från 
olika tider. (I själva verket är alla påståenden sanna! 
Men berätta inte det för scouterna i förväg!)
 
 

 Markera en sida av möteslokalen med ”sant” och  
 den andra sidan med ”falskt”. 

 Läs upp dina favoritfakta (den fetstilta delen) på  
 bilaga 1. 

 Scouterna ska springa till den sida av lokalen som  
 de anser är den rätta för varje påstående.

 När alla har valt sida läser du upp informationen  
 under rubriken fakta.

 Påminn dem att inte följa efter vad andra personer  
 gör – de ska bestämma sig på egen hand!

  Vi har precis fått veta att människor i samhällen 
över hela världen både förr i tiden och nu har haft 
många olika idéer om vad som är vackert – nu kommer 
vi att fokusera på vad vårt eget samhälle säger åt oss 
är vackert. 

Skönhet 
världen över  

 I korthet
Lek en energisk sant eller falskt lek för 
att testa din kunskap om hur skönhet 
har definierats av olika kulturer och 
samhällen runt om i världen genom 
historien.

 Material
Skönhet världen över – fakta från bilaga 
1, skyltar som visar sant och falskt.

Fråga efteråt
   Blev du förvånad över att alla påståenden är 

sanna? Vad var mest förvånande? 

10 min

SANT
FALSKT
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15 min

Möte ett

Mål
Scouterna förstår att utseendemyten uppkommer 
i deras samhälle och skapar en idé om hur den 
”perfekta” människan ska se ut. Detta är en myt (alltså 
ett falskt påhittat koncept) eftersom det är omöjligt 
för någon att uppnå den. Det är så klart inte sant att 
det bara finns ett sätt att vara vacker. När scouterna 
har förstått vad utseendemyten är kan de ha roligt 
med att utmana den på många olika sätt genom hela 
Free Being Me.

   Att göra

1)  Vem är den perfekta Glamourgästen? 
(maximalt 5 min)
 
Be scouterna att dela in sig i patruller. Förklara för 
varje patrull att de är festplanerare för en helt ny 
modetidning som heter Glamour. Deras chef har bett 
dem att organisera en glittrande lanseringsfest och 
att komma fram till en gästlista med gäster som ser 
perfekta ut. Chefen vill att alla gäster passar med idén 
om det ”perfekta” utseendet som ert samhälle har 
definierat.  

  Er chef vill att tidningen Glamours alla festgäster 
ska ha det perfekta utseende som bestämts i ert 
samhälle. De ska vara en människa med det så kallade 
”perfekta utseendet. Kom på en så lång lista med 
utseendedrag som ni kan så att ni kan beskriva gästen 
med det ”perfekta utseendet” för er chef (exempelvis 
saker om en persons hår, kropp, längd och ansikte). 

Utmana dem att komma på en så lång lista med 
utseendedrag som möjligt. 

Ge varje patrull ett urval av tidningar att bläddra 
igenom. Detta kan hjälpa dem att beskriva det 
”perfekta utseendet”. 

Partypressen: Definiera 
utseendemyten

 I korthet 
Planera en gästlista för en glittrig 
tidnings lanseringsfest. Använd tidningar 
och en brainstorming i patrullen för att 
komma på en lång lista med utseende-
drag som utgör utseendemyten. 

 Material
Minst en mode-/kändistidning per patrull, 
pennor och papper (1 per patrull).
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15 min

Möte ett

2) Gör en lista på vad samhället menar 
med det perfekta flick/pojkutseendet. 
Det är dessa personer som får komma på 
festen! (7 min) 

Under tiden dina patruller skapar sina listor sätter du 
upp ett stort papper på en plats där alla kan se det. 
Skriv flickan och pojken med det ”perfekta utseendet”? 
längst upp på pappret. 

Samla hela avdelningen och bjud in scouterna att dela 
med sig av de utseendedrag de kommer på för den 
”perfekta” gästen. Skriv ner alla kännetecken under 
rubriken så detaljerat som möjligt när de delar med sig. 

Partypressen: Definiera utseendemyten

(fortsättning)

Pojken med det perfekta utseendet?

Lång
Vältränad

Stora händer och fötter
Symmetriskt ansikte
Raka, vita tänder

Breda axlar
Magrutor

Markerad käke
Fixat hår…

Flickan med det perfekta utseendet?

Smal

Lång – men inte för lång

Långa ben – vältränade

Fin hy utan blemmor

Platt vältränad mage

Kurvig kroppsform

Stora bröst

Små händer och fötter – men långa 

fingrar

Symmetriskt ansikte

Stora, mandelformade ögon

Raka, vita tänder

Liten näsa

Fylliga läppar

Höga käkben

Långt, glänsande hår, rakt längst upp 

men vågigt…
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3) Definiera utseendemyten (3 min)

Läs upp varje detalj på utseendedrag från listan när ni 
gjort klart den.  

  Så flickan/pojken med det ”perfekta utseendet” har…
(läs upp alla saker på listan)

I verkligheten är det dock så att det inte finns någon 
flicka eller pojke med ”det perfekta utseendet”. Istället 
kallar vi det här utseendet för utseendemyten.

Be scouterna att berätta för dig vad en myt är. 
Definitionen är: en idé som många människor tror på 
men som egentligen är falsk.  

  Utseendemyten är hur samhället säger åt oss att 
en flicka eller pojke med det ”perfekta utseendet” ska 
se ut. Men det är en myt eftersom det är omöjligt för 
någon alls att se ut så i verkligheten. Ingen har alla de 
dragen naturligt

Tips:
  Se till att scouterna är delaktiga och stöttar 
varandra – uppmuntra alla scouter att bidra till att 
skapa den stora listan.

  Den här aktiviteten blir roligare och effektivare 
för det kroppsliga självförtroendet om du gör 
listan på utseendedrag så lång som du kan. En 
verkligt lång lista visar precis hur begränsad och 
löjlig utseendemyten verkligen är! Det hjälper 
också dina scouter att verkligen förstå att det är 
omöjligt för alla att se ut som utseendemyten. 
Gör det till en lek och en verklig utmaning.

  Det är roligt att peka ut de motsägelsefulla 
dragen inom utseendemyten (till exempel kurvig 
kropp, platt mage, stora bröst eller långa ben och 
små fötter). 

  Uppmuntra dem att vara så specifika och 
beskrivande som möjligt. Till exempel: Om någon 
säger ”bra tänder” ber du om detaljer, så som 
raka vita tänder. 

  Ifrågasätt alla svar som antyder att ett särskilt 
drag är ”perfekt”, exempelvis är ”hy fri från 
blemmor” en bättre beskrivning än ”fläckfri hy”. 

 Om dina scouter kämpar med att komma på   
 idéer kan du utmana dem att fokusera på vissa 
 drag – så som ”Hur är det med personens 
 huvud/ben/armar, hur skulle de se ut?”

Tips:
  För att göra den här övningen ännu roligare kan 
du läsa upp listan med utseendedrag teatraliskt 
för att understryka hur begränsad, omöjlig och 
löjlig utseendemyten verkligen är. 

  Gör en stor sak av att kryssa över ”flickan och 
pojken med det perfekta utseendet”-rubriken 
och byta ut den till ”utseendemyten” för att 
verkligen bevisa din poäng.

  Kom ihåg att den här aktiviteten inte handlar om 
att kritisera någons utseende. Utseendemyten 
handlar om att erkänna att samhället ofta 
skickar ut ett begränsat och ett omöjligt-att-
uppnå-budskap till flickor och pojkar om hur de 
ska se ut om de ska anses som vackra.

  Om en scout säger att det är möjligt för någon 
att se ut som utseendemyten, till exempel en 
kändis eller supermodell, påminn dem om att 
till och med kändisar blir retuscherade eller gör 
kosmetiska operationer för att de inte matchar 
utseendemyten helt, och att ni kommer att prata 
mer om det senare under mötet.

15 min

Utseendemyten

Flickan och 
pojken med 
perfekta 
utseendet?

Kryssa över 
flickan och 
pojken med 
det perfekta 
utseendet och 
skriv dit 
”utseende-
myten” istället.

Möte ett

Partypressen: Definiera utseendemyten

(fortsättning)
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Möte ett

Mål
Scouterna förstår att utseendemyten är skapad och 
förstärkt av samhället. De inser också att skönhets-
ideal förändras med tiden och varierar mellan kulturer 
och att det därför inte är värt att eftersträva dem.

  Att göra
Genomför en snabb brainstorming med alla patruller. 
En ledare läser upp varje fråga på nästa sida i tur och 
ordning och uppmuntrar scouterna att ropa ut svar 
och förslag. När du hör ett vinnande svar (listat under 
frågan) ringer du i en klocka, blåser i en visselpipa eller 
gör ett roligt ljud. När du känner att scouterna har 
kommit på huvudpoängerna går ni snabbt vidare till 
nästa fråga för att hålla energin uppe.

Varifrån kommer 
utseendemyten?   

 I korthet
Snabb brainstorming för att avslöja 
hur utseendemyten uppkommer.

 Material
En klocka eller vissla – valfritt. 

Tips:
  Det är viktigt att genom hela Free Being Me 
säkerställa att scouterna inte pratar om saker 
som de uppfattat vara positiva aspekter av 
utseendemyten eftersom det minskar deras 
kroppsliga självförtroende och förstärker 
skönhetspressen som vi försöker att utmana. 

5 min
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Möte ett

Varifrån kommer utseendemyten?   

(fortsättning)

Frågor 

  1) Föreställ er att Glamourpartyt var för 200 
år sedan. Skulle gästen med det ”perfekta 
utseendet” ha sett ut på samma sätt? Varför eller 
varför inte? 

Vinnande svar: Nej!
Exempelvis har olika utseenden ansetts vackra genom 
historien. Under renässanstiden i Europa ansågs större 
höfter och magar vara vackert. Under 1800-talet var 
korsetter populära hos kvinnor för att skapa verkligt 
smala midjor och stora rumpor. Du kan också referera 
till några av de fakta som finns i spelet om världens 
skönhetsfakta.

   2) Skulle gästen med ”det perfekt utseendet” ha 
sett ut på samma sätt om ditt Glamourparty var i 
ett annat land? Välj ett land som är väldigt olikt ert. 

Vinnande svar: Nej! 
Exempelvis sträcker en del kvinnor i Etiopien ut sina 
läppar med stora plattor då det anses vara väldigt 
vackert. I Nordamerika anses det attraktivt att ha 
solbränd hy, medan det i en del asiatiska länder anses 
vara mer attraktivt för människor att ha en ljusare 
hy. Återigen kan du referera till spelet om världens 
skönhetsfakta. 

     3) Var tror du att utseendemyten kommer ifrån?

Vinnande svar:
Media, modeindustrin, diet-/bantningsindustrin, 
sminkföretag…

   4) Var lär du dig, hör om och ser utseendemyten?

Vinnande svar:
Vänner, familj, media (tv-program, filmer, tidningar, 
internet, reklam), dietindustrin…

   5) Hur tror du att utseendemytens budskap 
får personer i din ålder att känna över deras 
utseende?

Vinnande svar:
Pressade att se ut på ett speciellt sätt, känner att 
deras kroppar inte duger, oroar sig och är olyckliga över 
sitt utseende.

   6) Vad säger media till oss? Vad kommer 
att hända om vi lyckas med att se ut som 
utseendemyten?

Vinnande svar:
Vi kommer bli lyckliga, älskade, framgångsrika, kända…

  7) Tror du verkligen att alla dessa saker kommer 
att hända om du ser ut så? Ett annat sätt att tänka 
på detta är om kändisar, som oftast kommer 
närmast utseendemyten, har perfekta liv?

Vinnande svar: Nej!
Det är osannolikt att alla dessa saker händer. I första 
hand eftersom utseendemyten är omöjlig att uppnå 
på naturlig väg. Inte ens modeller och kändisar, som 
kommer närmast att se ut som utseendemyten, har 
perfekta liv. Även de har problem i sina relationer och 
karriärer och har det ofta svårt då de är offentliga 
personer. 

5 min
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Möte ett

Mål
Scouterna förstår att utseendemyten är omöjlig. Inte 
ens modeller eller kändisar kan matcha den fullt ut 
då deras bilder ofta är retuscherade i tidningar och 
reklam. 

  Att göra

 Nu ska vi fundera på bilderna vi vänjer oss vid i 
tidningar, som t.ex. Glamour och annan slags media. 
Vi ska utforska datortekniken som krävs för att skapa 
dessa bilder och hur de kan hålla utseendemyten 
levande.

I patruller, välj något av alternativen

1) Använd bilaga 1,2. Jämför bilderna som beskriver 
före och efter retuschering. Försök att hitta så många 
skillnader som ni kan.  

2)Titta på Dove Evolution videon och skriv ner alla sätt 
som modellens bild förändras på från start till slut. 
Du kan visa Dove Evolution videon två gånger för att 
ge patrullerna en andra chans att se vad de missade 
första gången.

Be scouterna att diskutera med en vän och ge dem tid 
att berätta för varandra varför de anser att utseende-
myten är omöjlig att uppnå. Det här är en möjlighet 
för scouterna att påverka och hjälpa andra genom att 
visa varför de inte håller med utseendemyten.

  Vi kommer att utforska några av de här idéerna i 
kommande Free Being Me aktiviteter.

Retuschering 
hitta skillnaden      

 I korthet
Scouterna lär sig att se hur bilder blir retuscherade och kan se vilka 

skillnaderna är. Använd antingen en video eller foton. 

 Material
Bilaga 1.2 eller Dove Evolution video www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U om den är tillgänglig. 

Fråga efteråt
   Hur känner du när till och med modeller och 
kändisar är retuscherade eftersom de inte anses 
vara tillräckligt vackra?

   Tycker du att utseendemyten är idealisk? Finns det 
andra sätt att vara vacker och speciell?  

5 min
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Låg 
självkänsla, 

ingen 
självsäkerhet 
i vad de kan 
göra, problem 
med kropps-

bilden, 
svårig-

heter att 
koncentrera sig i en 

klass, låga betyg i skolan, 
har inte roligt på kalas, vill 

inte utföra någon sport, 
         avundsjuka mellan 

vänner, känner sig 
trött, inte uppnå 
allt som de är 
kapabla till, 

hålls tillbaka av 
sin oro för det 
egna utseendet, 
retas eller blir 
retad av andra 

personer som de känner 
inte passar in i hur de 
tycker att människor 
ska se ut, spenderar 

mycket pengar och tid 
på skönhetsprodukter, 
går på dieter som kan 

vara ohälsosamma för dem, 
känner sig ledsna över att de 
tycker att de inte ser lika bra 

ut som andra personer. 

Möte ett

Mål
Scouterna funderar över nackdelarna med att försöka 
eftersträva utseendemyten, hur det kan få unga 
människor runt om i världen att känna sig nedstämda 
och hur det kan hindra dem från att uppfylla deras 
potential samt hur det påverkar deras lokala och 
globala samhällen. 

   Att göra

1) Skapa en bild över de inre och yttre 
nackdelarna (10 minuter)

Dela in scouterna i patruller och ge dem ett varsitt 
stort papper. De dem att måla upp en enkel skiss av en 
person. En skiss per patrull räcker.

  Vi har diskuterat utseendemyten och var den 
kommer ifrån – låt oss nu fundera på vilka nackdelarna 
blir för människor som försöker att se ut som den. 
Med andra ord; vilka negativa effekter kan det ha 
för de människor som känner sig pressade och 
försöker att förändra sitt utseende för att leva upp till 
utseendemyten? 

Inre nackdelar 
 Brainstorma om vilka nackdelar som kan uppkomma 

när någon försöker se ut som utseendemyten. Skriv 
ner dem inuti skissen. Hur kan personerna känna sig? 
Vad kommer de gå miste om, inte göra eller inte gilla 
lika mycket? Exempelvis kan de ha låg självkänsla eller 
sakna självförtroendet att gå och simma. Utmana er 
att komma på så många nackdelar som möjligt.
 

Besök varje patrull och uppmana dem att skriva ner 
allt de kommer på inuti personskissen. Exempel på 
individuella nackdelar finns i figuren här bredvid. 

Utsidan insidan: Konsekvenser 
med utseendemyten

 I korthetGenom att använda konturerna av en person arbetar scouterna tillsammans för att komma på alla nackdelar som kan uppkomma om någon försöker följa utseendemyten.  

 MaterialPapper, pennor.

20 min
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Möte ett

Yttre nackdelar

  Nu vill vi att du funderar på vilka negativa effekter 
som uppkommer i vårt lokala och globala samhälle 
om människor försöker leva upp till utseendemyten. 
Hur kan det t.ex. negativt påverka hur människor 
bemöter varandra i skolan? Hur påverkar det ungas 
förmåga att våga ta för sig och förändra en situation 
samt stå upp för det de tror på? Skriv ner alla dessa 
samhällsnackdelar som utseendemyten för med sig 
utanför den person som ni ritat upp.

Exempel på samhällsnackdelar finns skrivet utanför 
skissen av personen nedan. 

Utsidan insidan: Konsekvenser med utseendemyten     

(fortsättning)    

Tips:
  Ge patrullerna tid att komma på sina egna idéer. 
Den bästa effekten uppkommer när scouterna 
själva kommer på vilka nackdelarna är. 

  Om någon patrull kör fast kan du ge dem ett 
exempel genom att använda illustrationen på 
denna sida. Gratulera dem när de kommer på 
en egen nackdel.  

  Uppmuntra dem att arbeta tillsammans 
som ett team för att komma på så många 
nackdelar som möjligt. Ju fler nackdelar 
de kommer på, ju mer effektiv blir den här 
övningen för att stärka deras kroppsliga 
självförtroende vilket också förbättrar deras 
ledarskapsförmåga.

  För att detta verkligen ska ledas av scouterna 
själva kan du se till att varje scout har skrivit 
ner åtminstone en nackdel. Att be varje scout 
att säga vad de tycker gör dem engagerade 
och ger dem möjligheten att tala om för 
andra att utseendemyten inte är något att 
eftersträva.

Olycklig 

skolmiljö, ökad 

press för 

alla att se 

bra ut, en 

kultur av 

mobbning, 

flickor och 

pojkar känner 

sig inte 

självsäkra på 

att vara ledare, 

kostnader för 

sjukvården, 

miljökostnader 

förknippat med 

massor av 

produkt-

för-

packningar 

(exempelvis 

smink), om alla 

försöker se 

ut på samma 

sätt blir det en 

avsaknad av 

olikheter i vår 

kultur.

15 min
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  Jag slutar! Be scouterna låtsas att de ska sluta sitt 
jobb på tidningen Glamour eftersom de vill visa för 
alla att de inte håller med om utseendemyten…  

  Du har beslutat dig för att lämna tidningen 
Glamour eftersom den uppmuntrar personer att följa 
utseendemyten och du anser att det inte är bra. Under 
vårt nästa möte kommer du att starta din egen tidning 
som hjälper alla att kunna vara sig själva.

Vad skulle du vilja säga till din chef på Glamour innan 
du slutar och lämnar tidningen? Det är dags att tala 
om för din chef varför du inte anser att det är klokt att 
följa utseendemyten. Ta några minuter på egen hand 
för att komma på vad du skulle säga till chefen. Du kan 
ha i åtanke alla de negativa sidor som vi precis kom på 
under vår insida/utsida-aktivitet. 

Ge scouterna ett par minuter på egen hand för att 
komma på vad de skulle säga. Låt scouterna turas om 
att spela upp deras ”Jag slutar för att jag inte håller 
med om utseendemyten”-uttalande i deras patrull. Låt 
patrullerna dela några av deras idéer med varandra 
om ni har tid.

  Du gjorde ett bra jobb med att tala om för din chef 
varför det är viktigt att inte följa utseendemyten. Vi vill 
att alla känner sig fria att vara sig själva. När vi känner 
oss fria att vara oss själva kan vi göra saker vi älskar 
och ta hand om oss själva och andra. Vi tycker om våra 
kroppar för vad de kan göra.

2) Ge upp utseendemyten! (10 minuter)

 Be scouterna att dela några nackdelar med 
 utseendemyten med andra patruller. 

 Be nu scouterna att svara på frågorna med 
 höga rop. 

Frågor
   Så vem tjänar på utseendemyten?

 Förslag på svar: dietindustrin, media,   
 modeindustrin

  Titta på alla de negativa saker som ni kommit  
 på och som ni antecknat på era papper. Tjänar du  
 personligen på att eftersträva utseendemyten?
 Nej!

Tips:
 Uppmuntra scouterna att ha roligt med detta  

 – de kan låtsas att de stormar ut ur kontoret på  
 Glamour.

  Kontrollera att varje scout har möjligheten att 
göra sitt uttalande framför sina vänner och 
se till att det innehåller något som utmanar 
utseendemyten för att visa att de inte håller 
med om utseendemyten.

Möte ett

Utsidan insidan: Konsekvenser med utseendemyten     

(fortsättning)    15 min

Jag slutar!
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Möte ett

Mål
Scouterna övar på att utmana utseendemyten med 
hjälp av ett verkligt exempel.

  Att göra
Förklara den personliga utmaningen:

  Innan du kommer tillbaka för nästa Free Being Me-
möte vill vi att du ska vara mediadetektiv. Vi vill att du 
hittar och visar upp ett exempel från utseendemyten 
som ni stöter på i samhällets medier. Sätt fast det på 
stencilen och skriv ner varför du inte håller med om 
det. Ta med ditt exempel till nästa möte!

Visa dina scouter baksidan på det utdelade papperet 
och be dem att skriva ner svaren på frågorna så att de 
kan dela med sig av dem under nästa möte.  

Personlig utmaning genomgång–
Mediadetektiver    

 I korthet
Hemma, innan deras nästa Free Being Me-möte, hittar scouterna exempel på utseendemyten i deras omgivning och övar på att tala om varför den är omöjlig och en dålig idé att försöka följa. 

 Material
Bilaga 1.3

Frågorna är
  “Utseendemyten är falsk eftersom…”

   “Det är inte värt att försöka att se ut enligt 
utseendemyten eftersom…”

Tips:
  Scouterna kanske inte är vana att göra 
personliga utmaningar mellan möten. Förklara 
att de kommer att ha några olika utmaningar 
att göra under Free Being Me men att de alla 
är roliga och intressanta och kommer att 
kunna hjälpa dem att stå upp för kroppsligt 
självförtroende hos dem själva och andra 
människor.

5 min
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Möte två

Free Being Me 
Möte två
Varje dag överöses barn och ungdomar av bilder och 
budskap från media. Särskilt tv-program, reklam och 
tidningar fokuserar på utseendemyten och bidrar till 
att vi alla pressas till att efterfölja den.  Att exponeras 
för ”det perfekta utseendet” som visas i tidningar 
har visat sig1 minska kroppsligt självförtroende. Det 
här mötet ger scouterna en möjlighet att ta ställning 

och utmana utseendemyten genom att producera 
ett TV-inslag där de avslöjar sanningen bakom 
utseendemyten. De får också skapa sin egen tidning 
som är utformad för att förbättra det kroppsliga 
självförtroendet!

1 Stice, E., & Shaw, H. (1994). Adverse effects of the media portrayed thin-ideal on women, and 
linkages to bulimic symptomatology. Journal of Social and Clinical Psychology, 13, 288-308.

Mötesschema

AKTIVITET 

Deltagandelöftet

Genomgång 
mediadetektiverna

Gör ditt egna TV-inslag 
och tidning 
– Senaste nytt om 
kroppsligt självförtroende 
- Tidningsframsida

Personlig utmaning:
Vänskapslapp

TID

2 min

5 min

30 min

30 min

5 min

MATERIAL

Inget material behövs

Utdelade och färdiga kopior 
av mediadetektiverna 
personlig utmaning 

Bilaga 2.1 – en liten per 
patrull
1 papper var, färgpennor 
och eventuellt annat 
dekoreringsmaterial du har 
tillgång till 

Bilaga 2.2 – en var

FÖRMÅGOR

Tala inför andra

Dela med sig av idéer
Presentera information

Samarbete, Kreativitet, 
Uppträda/prata inför 
andra

Kreativitet, 
Förklara ett budskap

Målspår

Egna
värderingar

Förståelse för 
omvärlden

Fantasi och kreativt uttryck
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Möte två

2 min

Mål
Alla scouter kommer muntligt överens om att vara 
aktiva, delaktiga i och ha roligt under den här delen 
av Free Being Me. Detta hjälper dem att bidra mer 
öppet till aktiviteterna och leder således till en större 
påverkan på deras kroppsliga självförtroende.

  Att göra
Samla patrullerna i en cirkel. Tacka alla för att de har 
kommit och be dem att skrika ut sin entusiasm och 
vilja att delta i andra mötet med Free Being Me. 

  Är du redo att ta del av och säga vad du tycker 
under andra mötet av Free Being Me, och ha roligt 
under tiden? Om du är det så skrik

 I korthet
Låt scouterna, i helgrupp, dela deras entusiasm kring att ta del av Free Being Me 

 Material
Inget material behövs

Deltagandelöftet

JA 
DET ÄR 

JAG!
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Möte två

5 min

Mål 
Scouterna förstår att utseendemyten finns överallt i 
deras samhälle men att de kan utmana den genom 
att prata om varför den är omöjlig och varför det inte 
är värt att försöka att följa den.  

 Att göra

  Tack alla för ert fantastiska detektivarbete – ni har 
avslöjat massor av exempel på utseendemyten! Nu 
får ni chansen att dela med er om vad ni tycker om 
utseendemyten med varandra.

Be alla röra sig fritt runt i rummet. När du ropar 
”DELA!” stannar de och pratar med den första 
personen de ser. Varje person ska: 

Hålla upp bilderna och läsa upp vad de har skrivit på 
baksidan: 

”Det är inte värt att försöka se ut som utseendemyten 
eftersom….” 

”Utseendemyten är omöjlig eftersom…” 

Skrik ”BYT!” efter två minuter igen. Paren ska då byta 
sina bilder med varandra och gå och hitta någon ny 
att prata med, hålla upp sin nya bild och läsa upp 
påståendena som står skrivna på baksidan. Det bör bli 
massor av energi och prat i rummet! 

Tacka scouterna för att de delar med sig av sina 
exempel. 

 Vi har sett att media ofta sprider budskap om 
utseendemyten men det behöver inte vara så. I nästa 
aktivitet kommer du få möjlighet att säga vad du tycker 
och förändra media så att den förstärker kroppsligt 
självförtroende istället för utseendemyten!

Dela med sig: Mediadetektiver
Personlig utmaning

 I korthet
Scouterna delar exempel på 
utseendemyten och vilka utmaningar 
som finns med varandra genom 
supersnabba dialoger. Därefter byter de 
exempel med varandra.

 Material
Exempel på utseendemyten som är 
insamlade av scouterna.

Utseende-
myten...

...
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Möte två

30 min

Mål
Med egna ord utmanar scouterna utseendemyten och 
kommer på positiva alternativ.  

  Att göra

1) Skapa ett pressmeddelande (15 min)

  Den här aktiviteten ger er möjlighet att arbeta 
kreativt tillsammans. Kom ihåg att ni under förra mötet 
bestämde er för att lämna tidningen Glamour. Ni ska 
nu göra ett pressmeddelande (ett meddelande som 
skickas ut till media) för att berätta för världen varför 
ni beslutade er för att lämna tidningen Glamour och 
varför det är slöseri med tid att försöka se ut som 
utseendemyten!

Här är de tre saker som ert pressmeddelande ska 
innehålla:

 Berätta för andra vad utseendemyten är och hur  
 den marknadsförs till oss. 

  Prata om de nackdelar som uppkommer då man  
 försöker se ut exakt som utseendemyten och varför  
 ni bestämde er för att lämna tidningen Glamour. 
  

 Ge råd om vad de kan säga eller göra för att våga  
 stå emot pressen på att se ut som utseendemyten. 

  När människor som arbetar inom media vill få fram 
sin poäng behöver de tekniker för att kommunicera 
sitt budskap på ett starkt och tydligt sätt. Se till att 
ni är riktigt tydliga med vad ni säger när ni skapar 
ert pressmeddelande. Se till att ni använder tydliga 
uttalanden för att visa för er publik varför ni inte 
håller med utseendemyten. Ni kan tänka tillbaka på 
aktiviteten Insidan/Utsidan för att få idéer som ni kan 
använda er av. 

Vi ger er lite tid att förbereda ert pressmeddelande och 
sedan kommer ni att vara värdar för en presskonferens 
där ni får leverera ert meddelande till resten av världen. 

Ge scouterna 15 minuter för att förbereda deras 
pressmeddelande i patruller. Dela ut bilaga 2.1 – den 
ska inte användas för att kopieras av ord för ord utan 
för att hjälpa dem med idéer.

2) Håll er presskonferens (15 min)

Be varje patrull att läsa/spela upp deras 
pressmeddelande för resten av gruppen. De som 
läser upp meddelandet ska bilda en panel som sitter 
längst fram i rummet. Be åhörarna att spela reportrar 
och skriva ner huvudbudskapen som når dem för 
att få alla delaktiga under tiden som de tittar på 
presskonferensen. Se till att varje patrull får en applåd 
efter sin presskonferens. 

  Vilka kreativa och roliga pressmeddelanden! Bra 
gjort! Kan någon dela med sig av något av de budskap 
ni skrev ner under presskonferensen? Vilka var era 
favoritutmaningar mot utseendemyten? 

1) Senaste nytt om kroppsligt 
självförtroende

Tips:
 Prova idéerna i bilaga 2.1 om patrullerna   

 behöver rekvisita för att komma igång

 Om ni har en stor grupp kan ni dela er i två 
grupper under presentationen.

Gör din egen media

 I korthet
Genom att genomföra en presskonferens om varför de bestämde sig för att sluta på tidningen Glamour har scouterna kul och utvecklar ledarskapsförmågor genom att berätta för världen om varför de inte ska följa utseendemyten.

 Material
Bilaga 2.1 – en per patrull 
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30 min

Mål
Scouter förstår att det finns ett fantastiskt alternativ 
till att följa utseendemyten.

  Att göra
  Nu har du lämnat Glamour och bestämt dig för 

att starta din egen tidning, en tidning som hjälper 
människor att vara nöjda med sitt utseende. Er 
utmaning är att tillsammans komma på idéer till 
framsidan av tidningen.

1) Designmöte (10 min) 

  Ert tidningsteams tid för att komma på en design 
för tidningsomslaget innan deadline håller på att ta 
slut! Arbeta tillsammans för att komma på en plan. 

Be patrullerna att fundera på tre saker:

a. Bilder: Vilka bilder ska ni välja för att visa att det 
finns oändligt många olika sätt som riktiga människor 
ser ut på?

b. Rubriker: Vilka ska era huvudnyheter vara? Det ska 
finnas två (eller fler) avsnitt som ger råd till flickor eller 
pojkar om hur de kan göra för att stärka sitt kroppsliga 
självförtroende. 

c. Tidningsnamn: Hur kan ert tidningsnamn vara 
inspirerande, spännande och marknadsföra kroppsligt 
självförtroende?

2) Individuella omslagsidéer (10 min)

  För att få till ett så bra omslag som möjligt har 
redaktören bestämt att alla ska göra ett eget förslag 
på tidningsomslag. Då hjälper alla till med idéer på vad 
det ska stå på omslaget och hur det ska se ut. 

Låt varje deltagare vara så kreativa de vill när 
de skapar sin egen design för tidningsomslaget. 
Tidningsomslaget ska självklart stämma överens med 
patrullens designriktlinjer. Se till att de får med alla tre 

delar (bilder, rubriker och tidningsnamn) som de kom 
överens om på deras designmöte.

3) Redovisning (10 min)  

Be designteamen att sätta upp sina idéer för sina 
tidningsomslag på en vägg. 

Be varje patrull redovisa sina idéer i tur och ordning, 
antingen för alla patruller om det finns tid, eller enbart 
för en annan patrull. Påminn deltagarna att prata 
om de tre punkter som de kom överens om på deras 
designmöte (bilder, rubriker och tidningsnamn).

Fråga lite mer om deras idéer efter att varje patrull har 
redovisat: 

  Tack för alla era idéer, de var fantastiska!

Uppmuntra deltagarna att ta med sig omslagen hem 
om de vill ägna mer tid åt dem. 

 I korthetDeltagarna skapar egna tidningsomslag för att marknadsföra ett alternativ till utseendemyten.

 MaterialEtt papper per deltagare, färgpennor och annat dekoreringsmaterial som du har tillgång till.

Frågor
   Varför valde ni de bilderna? Hur hjälper de er att 
visa ett alternativ till utseendemyten? Hur tror 
du att huvudreportagen kommer att hjälpa barn 
och ungdomar att inse att utseendemyten är 
omöjlig att uppnå. Hur får dessa reportage dem 
att upptäcka vilka nackdelarna kan vara när man 
försöker uppnå utseendemyten?

  
  Hur hjälper ert tidningsnamn barn och ungdomar  
 att inse att de inte behöver bry sig om pressen att  
 se ut som utseendemyten?

Möte två

Gör din egen media

2) Tidningsomslag
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Möte två

5 min

Mål
Scouterna får ökad förståelse för utseendemyten, 
varför den är omöjlig och varför det inte är värt att 
försöka följa den. De övar också på att dela budskapet 
med en vän. 

  Att göra
Dela ut bilaga 2.2.  

 Från och med nu och fram till nästa möte är din 
utmaning att skriva ett brev till en verklig vän som finns 
i ditt liv. Lappen ska uppmuntra din vän att inte försöka 
följa utseendemyten. Förklara i ditt brev: 

 Varför du tycker att det finns en massa nackdelar  
 med att försöka följa utseendemyten.

 Varför du tycker att det är omöjligt att se ut som  
 utseendemyten – ingen kan se ut så! 

 Vad din vän kan säga eller göra för att stå emot  
 pressen att följa utseendemyten.  

Kom ihåg att fokusera på budskapet och inte prata om 
hur din vän ser ut. Kom ihåg att ditt mål är att hjälpa 
din vän att känna sig fri att vara sig själv. 

Kontrollera att alla förstår vad de behöver göra. Be 
scouterna att ta med sig sina brev till näst möte. 

Personlig utmaning:  
Vänskapslapp 

Tips:
  Scouterna ska skriva sina brev till en verklig 
person som finns i deras liv. Det kan vara en 
vän, en yngre scout, en annan medlem på 
avdelningen. Det kan vara vem som helst så 
länge det är en vän som finns på riktigt.

 I korthet
Scouterna skriver vänskapsbrev till 
varandra mellan mötena för att 
uppmuntra varandra att inte försöka att 
följa utseendemyten. 

 Material
Bilaga 2.2– en per deltagare.
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Free Being Me 
Möte tre
Som scouter är vi en del av en rörelse som baseras 
på vänskap. Denna vänskap börjar växa i samhället 
runtomkring oss och sprids runt om i världen! 
Scouterna får under detta möte upptäcka att de inte 

bara kan utmana utseendemyten för att göra sig 
själva fria från den, utan de kan också hjälpa sina 
vänner och då även göra verklig skillnad.

Mötesschema

Möte tre

AKTIVITET 

Deltagandelöftet

Genomgång 
vänskapsbrev

Vänskapsuppdrag

Vänskapsuppdrag 
Personlig utmaning 
genomgång:
Spegel spegel

TID

2 min

20 min

40 min

5 min

MATERIAL

Inget material behövs

Färdiga vänskapsbrev

Bilaga 3.1 – vikta och 
ituklippta stora bitar av   
tjockt papper eller   
kartong, saxar, tjocka   
pennor
Bilaga 3.2 – ituklippt
Tjockt papper/kartong, 
cirkelmallar (ex ett glas), 
säkerhetsnålar, pennor 
eller färg och annat 
dekorationsmaterial, stark 
tejp. 
Små bitar av papper och 
pennor. 

Bilaga 3.3 – en kopia var

FÖRMÅGOR

Säga sin åsikt

Prata inför andra

Samarbete, 
Tänka snabbt, 
Säga sin åsikt, 
kreativitet.

Självförtroende, 
positiv attityd.  

Målspår

RelationerLedarskap
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2 min

Möte tre

Mål
Alla scouter kommer muntligt överens om att vara 
aktiva, delaktiga i och ha roligt under den här delen 
av Free Being Me. Detta hjälper dem att bidra mer 
öppet till aktiviteterna och leder således till en större 
påverkan på deras kroppsliga självförtroende.  

  Att göra
Samla patrullerna i en cirkel. Tacka alla för att de har 
kommit och be dem att skrika ut sin entusiasm och 
vilja att delta i tredje mötet med Free Being Me.  

  Är du redo att ta del av och säga vad du tycker 
under tredje mötet av Free Being Me, och ha roligt 
under tiden? Om du är det så skrik

Deltagandelöftet 

 I korthet
Låt scouterna, i helgrupp, dela deras entusiasm kring att ta del av Free Being Me 

 Material
Inget material behövs

JA 
DET ÄR 

JAG!
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Mål
Scouterna ökar sin förståelse om varför det finns 
nackdelar med att följa utseendemyten, och övar på 
att tala om inför andra att de inte håller med om vad 
den står för.    

  Att göra
  Tack alla för att ni har skrivit era vänskapsbrev! Nu 

får ni möjlighet att dela med er av era brev och läsa 
upp dem högt i er patrull. 

 Be scouterna att sätta sig i sina patruller. 

  Alla ska i tur och ordning läsa upp sitt brev. Kom 
ihåg att alla har tänkt mycket på hur de ska formulera 
sina brev så vi kommer alla att visa vårt stöd och ge en 
stor applåd efter varje brev. Berätta för den som läser 
brevet vilken del av brevet som var din favorit när de 
har läst färdigt! 

Det är väldigt viktigt att patrullerna:

 Lyssnar noga på personen som läser sitt brev. 

 Visar uppskattning för brevet genom att ge varje  
 uppläsare en applåd och prata om vad de gillade  
 med brevet. 

Under tiden detta pågår bör ledarna besöka varje 
patrull och gratulera och tacka dem för att de har gjort 
ett så bra jobb med breven.

 I korthet
Använd vänskapsbreven som skrivits 
från förra mötets personliga utmaning. 
Scouterna läser upp dem högt inför 
patrullen. Detta gör scouterna för att 
stödja och uppmuntra varandra att 
undvika att försöka följa utseendemyten. 

 Material
Vänskapsbrev.

Dela med sig: Vänskapsbrev 
personlig utmaning

 När breven har blivit upplästa samlar ni alla patruller  
 och frågar: 

  Samla in breven, sätt gärna upp dem någonstans 
där de syns bra. Låt dem sitta uppe under hela tiden ni 
arbetar med Free Being Me.

Frågor
  Hur kändes det att skriva brevet?

   Kom du på några nya idéer kring nackdelar med 
utseendemyten?

   Hjälpte det dig att komma på nya idéer för 
att hjälpa dina vänner att må bättre över sitt 
utseende?

Möte tre

20 min



Free Being Me  | Aktiviteter för 11–14-åringar sidan 28

Mål
Scouterna tar en ledande roll och övar på att utmana 
utseendemyten. De utvecklar förmågan att säga 
sin åsikter så att de kan bli förebilder för kroppsligt 
självförtroende i samhället.

  Att göra 
  Förra mötet fick vi veta mer om hur utseendemyten 

uppmuntras i media så som t.ex. tidningar och reklam. 
Visste du att också vardagskonversationer med vänner 
och familj kan hålla utseendemyten levande? Det här 
mötet handlar helt om att öva på hur du kan bli ett 
föredöme och på så sätt hjälpa personer du känner att 
bli fria från utseendemyten. 

Ni kommer få olika uppdrag där ni behöver samarbeta 
och använda er kunskap och ledarskapsförmågor för 
att öva på att övertyga era vänner, era familjer och 
människor i samhället att det är en dålig idé att försöka 
följa utseendemyten.

 Gör iordning uppdragsområden som separata  
 aktivitetsområden i er möteslokal. Om ni har   
 tillgång till ett större utomhusområde går det  
 självklart bra att vara utomhus.

 Det ska finnas minst en ledare per uppdragsområde  
 som förklarar vad patrullen ska göra och som   
 stöttar patrullen när de gör utmaningen. Varje  
 utmaning tar ca 10 min. 

 Dela in scouterna i tre till fem mindre patruller (så  
 att det finns en patrull på varje uppdragsområde).   
 Observera: Det finns tre ”huvuduppdrag” som  
 varje scout ska genomföra: ”koppla upp”, ”skönhets-  
 bubblor” och ”snabba svar”. Om du har en stor  
 avdelning och tillräckligt med tid kan du använda  
 de två extra uppdragsförslagen: ”märk det” och  
 ”förebilder”.  

 Visa varje patrull deras första uppdragsområde. 
 Be varje patrull att minst besöka de tre   
 huvud uppdragen (markerade med en stjärna). 
 Efter tio minuter byter patrullerna uppdragsområde.  

Vänskapsuppdrag

 Det kommer att finnas ett uppdrag att genom- 
 föra i varje område. Instruktionerna för varje   
 uppdragsområde finns på följande sidor, använd  
 bilaga 3.1 och 3.2 som stöd för dessa uppdrag.  

När alla har slutfört åtminstone de tre huvud upp-
dragen samlar du ihop patrullerna till en grupp igen.

  Bra gjort! Ni har alla övat mycket på att på olika 
sätt hjälpa era vänner och ert samhälle att inse att 
de inte behöver följa utseendemyten och att de är 
underbara precis så som de är! 

Tips:
 Det är väldigt viktigt att alla deltar i varje aktivitet 

 och får göra sin röst hörd. Då får alla möjlighet   
 att själva argumentera emot utseende  myten för  
 sina vänner och i sam  hället. Genom detta   
 utvecklar de också sitt ledarskap. 

 I korthet
Scouterna genomför aktiviteter i er möteslokal eller utomhus. Scouterna har roligt när de övar på hur de verbalt kan utmana utseendemyten för att hjälpa dem själva och deras vänner att må bättre och vara nöjda med sig själva!  

 Material
Titta på varje uppdrag för att se vilket material som behövs. Varje uppdragsbeskrivning finns på ett separat papper som delas ut till den ledaren som ansvarar för respektive uppdragsområde. 

Frågor
  Vilket var ditt favoritsvar när ni gjorde snabba  

 svar-uppdraget?

   Vad skulle få dig att ta med dig argumenten som 
du har övat på, ut till den verkliga världen?

Möte tre

40 min
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  Att göra

  Ert uppdrag är att turas om att hjälpa en vän. 
Ni ska övertyga er vän om att det är en dålig idé att 
försöka följa utseendemyten och att förklara att det är 
omöjligt! 

Var och en av er får ett sms eller ett mail från en vän. 
Din vän talar om för dig att hans/hennes utseende 
får dem att må dåligt eftersom de inte ser ut som 
utseendemyten. Du ska svara dem genom att utmana 
utseendemyten och väcka idén om att de inte behöver 
följa den. 

Exempelvis kan din vän skicka sms till dig där det står 
”Jag känner mig så fet idag, jag funderar på att inte 
gå på min danslektion idag.” Vad skulle du kunna 
säga till din vän för att visa att du inte håller med 
utseendemyten? Vad skulle du kunna säga för att 
berätta för din vän att du tycker att hen är fantastisk 
precis så som hen är och att det viktigaste med 
danslektionen är att ha roligt och att lära sig att dansa?

Samla in ett par svar från dina deltagare.

Exempel på svar kan vara: ”Jag tycker att du är fan-
tastisk precis så som du är”, ”Danslektionen handlar 
om att ha roligt och lära sig dansa, inte om hur du ser 
ut”, ”Det är slöseri med tid att oroa sig över hur du ser 
ut för du kommer att gå miste om att ha roligt”.

  Jag vill att var och en av er väljer ut ett meddelande 
och ger det till mig. Jag kommer läsa upp det högt för 
gruppen och sedan är ert uppdrag att komma på ett 
svar till er väns meddelande som visar att du inte håller 
med om utseendemyten.

Varje scout ska:

 Välja ett meddelande och ge det till ledaren som  
 läser upp det för gruppen.

Uppdrag 1–  
Koppla upp! 

 Svara genom att berätta för patrullen vad de skulle  
 svara på meddelandet för att hjälpa deras vän att  
 förkasta utseendemyten.

 När scouten har gett ett svar låter ni resten av  
 scouterna komma på idéer om vad de kan säga  
 innan ni går vidare till nästa person. 

Tips:
  Att läsa upp sina meddelanden högt gör att 
scouterna blir förebilder.  Det är även bra för 
deras kroppsliga självförtroende. 

 Om ni har möjlighet att använda mobil tele-   
 foner kan det vara roligt att skicka och ta emot  
 meddelanden som verkliga sms eller e-post!

  Det kan även vara bra att påminna scouterna 
att om de eller någon som de känner någonsin 
får ett negativt eller oanständigt/opassande 
meddelande om sig själva via sociala medier, 
ska de alltid berätta det för en vuxen. Om 
kommentaren är på en websida ska de även 
anmäla det till webbtjänsten. 

Möte tre

10 min1

 I korthet
Scouterna svarar på textmeddelanden 

eller mail som de får från en bekymrad 

vän. Deras uppdrag är att stödja 

vännen genom att övertyga denne 

om att inte följa utseendemyten.

 Material
Utklippta meddelande, hopvikta och 

placerade i en hatt eller på ett bord. 
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  Att göra
  Det här uppdraget ger dig en chans att stå emot 

utseendemyten och visa vägen för andra. Det gör du 
genom att dela dina budskap med världen! Du har 
möjligheten att skapa ditt alldeles egna kortfattade 
budskap om varför det är bortkastad tid att försöka 
leva upp till utseendemyten. Livet handlar inte enbart 
om hur du ser ut. Budskapet får du sedan dela med 
andra unga människor i världen

Be alla rita och klippa ut en egen stor pratbubbla. 
I den skriver de uppmaningar som verkar mot 
utseendemyten som de vill sprida till andra människor 
runt om i världen. 

När de är klara ska varje scout hålla upp sin pratbubbla 
och läsa upp vad det står på den för resten av 
patrullen. Ta gärna ett foto på eller spela in en video 
på varje scout med sin bubbla!
 

Dela!  

 Ni kan visa upp era pratbubblor på  
 www.free-being-me.com så att ni verkligen kan  
 ge era råd till barn och ungdomar runt om i världen.  
 Låt scouterna ta med sina bubbelbudskap hem och  
 uppmuntra dem att dela budskapet på så många  
 sätt som de kan.

 I korthet
Scouterna skriver ner sina egna budskap 
på stora pratbubblor för att övertyga 
andra barn och ungdomar runt om 
i världen att de inte ska fokusera på 
utseendemyten. 

 Material
Stora bitar av tjockt papper eller kartong, 
saxar, tjocka pennor.

Uppdrag 2– 
Skönhetsbubblor  

Möte tre

10 min

2
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  Att göra

 Att prata med andra personer om våra tankar och 
känslor är väldigt viktigt. Ibland fokuserar vi dock på 
utseende snarare än på människors kvalitéer och vem 
de verkligen är. Detta håller utseendemyten levande. 
Det här uppdraget är en möjlighet för oss att öva på 
vad vi bör säga och göra för att stoppa utseendemyten 
från att spridas. 

Sprid ut korten med påståendena liggandes mot 
marken.

  Ditt uppdrag är att komma på ett snabbt svar som 
säger emot uttalandet. Dessa svar kan stoppa någon 
som pratar på ett sätt som stödjer utseendemyten och 
få dem att tänka på vad det var de sa. 

Någon kan exempelvis säga: ”Tycker inte du att den där 
personen ser för tjock ut för att ha på sig badkläder?” 
Vad skulle du säga till personen för att visa att du inte 
håller med om utseendemyten? Vad skulle du kunna 
säga för att berätta att du tycker att hen är bra precis 
så som hen är och att det inte är snällt att kritisera hur 
andra människor ser ut?”

Samla in några svar från dina scouter. 

Exempel på svar kan vara:
”Jag tycker att hen är bra precis som hen är”, ”Simning 
handlar om att ha roligt och njuta av vattnet, inte om 
hur du ser ut”, ”Det är bara slöseri med tid att oroa sig 
över hur andra människor ser ut och jag tycker inte det 
är okej att trycka ner andra”.  

  Nu vill vi att ni övar på det här. Ni kommer alla att 
få turas om att kasta en markör på ett av uttalandena. 
Jag läser upp uttalandet som markören hamnar på. 
Personen som kastade markören ska försöka att ge 
ett snabbt svar på uttalandet. Efter det kan resten av 
gruppen hjälpa till med att komma på ytterligare idéer 
på vad ni kan säga. 

Varje svar du ger ska innehålla något som visar att du 
inte håller med om utseendemyten!

Scouterna turas om att slänga markören på något 
av uttalandena. Ledaren läser upp uttalandet som 
deltagarens markör landade på.  

Uppmuntra alla att hjälpa varandra – förklara att 
målet som patrull är att försöka träffa alla nummer på 
tavlan och svara på så många uttalanden som möjligt 
på tiden de har. 

Uppdrag 3–
Snabba svar

 I korthet
När scouterna träffar ett uttalande med markören är deras uppgift att tänka ut ett snabbt svar för att utmana utta-landet. Det låter dem komma på idéer till snabba svar på saker som de hör i konversationer i verkliga livet!

 Material
Påståenden, markör att kasta, exempelvis en ärtpåse, ett plastmynt, liten sten eller liknande.

Möte tre

xx min

3
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  Att göra
 En av nackdelarna med att följa utseendemyten 

är att alla känner att de måste se likadana ut, vilket 
hindrar dem från att inse och njuta av att de är unika 
och speciella precis så som de är! Hjälp din vän att bli 
påmind om detta genom att göra en ”Jag är unik”-
knapp till dem eller kom på en egen idé för att hjälpa 
dina vänner att komma ihåg hur speciella de är. 

Be scouterna att rita runt cirkelmallen och klippa ut en 
cirkel i kartong. Måla eller rita ”Jag är unik”-sloganen 
på märkesknappen och dekorera det och tejpa sedan 
på säkerhetsnålen. 

 Ge din märkesknapp till någon som du känner 
behöver detta budskap. Kom ihåg att berätta för dem 
varför du ger dem den – därför att det är en dålig idé 
att anstränga sig för att följa utseendemyten! Det är 
omöjligt att följa den och din vän är fantastisk precis 
som den är!

 I korthet
Scouterna skapar en märkesknapp åt en vän för att påminna vännen hur speciell och unik denne person är. 

 Material
Tjock kartong, cirkelmallar (ex glas), säkerhetsnålar, pennor eller färg och annat dekorativt material, stark tejp.

Extra Uppdrag 4–
Märk det!

Tips:
  Säg åt scouterna att de kan ta med sig märkes-
knappen från mötet om de inte har hunnit göra 
färdigt den för att slutföra sin design. 

 Jag   
  är 
unik

Möte tre

10 min

4
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  Att göra

  Vem i ditt liv respekterar du och vill försöka efter-
likna? Det kan vara din vän, din mamma eller syster, en 
lärare, någon i vårt samhälle eller kanske någon känd 
person. Du kanske respekterar dem för att de gör livet 
bättre för andra människor eller för att de har gjort det 
bästa av de möjligheter de har haft i livet. 

 När alla har tänkt ut någon delar du ut pappret.  
 Be scouterna att skriva ner de tre bästa sakerna  
 med den personen. Påminn alla att de ska tänka på  
 vem personen är och vad de gör, inte hur de ser ut.  
 De ska hålla sitt papper hemligt. 

 Idéer till listan: modig, roliga, bryr sig om andra, är  
 duktig på att sjunga, ler alltid…

 Välj sedan ett av dessa spel att spela:

Förebildskull 

Spela tafatt/kull. Utse en person som är ”tagare”, som 
springer efter resten av avdelningen och försöker ta 
dem genom att nudda deras axel. 

När någon blir tagen skriker de ”FRYS!” och alla står 
då stilla. Personen som blev tagen läser sedan upp 
ett av karaktärsdragen på sin förebildslista. Alla andra 
som har skrivit ner samma karaktärsdrag ska tävla 
mot varandra och försöka komma först till att nudda 
väggen (eller något annat föremål som ni bestämmer). 
Den som kommer sist till väggen blir den nya tagaren! 
Om ingen annan skrivit ner karaktärsdraget är det den 
som blev tagen som blir tagare. Sedan startar leken 
om med den nya tagaren. 

Förebildscirkeln: 

Alla står i en cirkel med ganska stort avstånd emellan 
sig. Be alla att i tur och ordning säga en sak från 
deras lista. Så snart någon hör ett karaktärsdrag bli 
uppläst som även de har på sin lista ska de skrika ”JAG 
OCKSÅ!” Den som pratade och de personer som hade 
matchningen ska då genast lämna sina platser och 
springa runt utsidan av cirkeln tills de hittar en tom 
plats att ställa dig på. Den sista personen som hittar 
en tom plats blir näst i tur för att läsa upp en sak från 
sin lista. 

  Tack för att ni delar med er av era idéer om vad en 
god förebild är – kom ihåg att förebilder är viktiga och 
fantastiska, inte för att de följer utseendemyten, utan 
för vilka de är på insidan! 

Extra uppdrag 5–
Förebildsspelen

 I korthet
Lek en kul grupplek för att tänka på de karaktärsdrag som förebilder har, och vikten av att ha en förebild för vem de är, inte för hur de ser ut. 

 Material
Små papperslappar och en penna per deltagare.

Möte tre

10 min

5
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Mål
Scouterna övar på att säga positiva saker om sig 
själva i en spegel och lär sig att det kan vara en positiv 
upplevelse istället för negativt.

  Att göra

  Enligt utseendemyten är spegeln din fiende, 
platsen där du tittar på alla de delar som är fel med 
ditt utseende. Men vi vet att utseendemyten faktiskt är 
omöjlig och att det finns otaliga skäl till varför det är en 
dålig idé att försöka se ut som den. Så, mellan detta och 
nästa möte ska vi öva på att göra spegeln till vår vän. 

Ge varje deltagare en kopia av bilaga 3.3. Mallen ber 
dem att komma på minst…

Tre egenskaper, alltså sättet du är på

Tre delar av din kropp som du gillar utifrån vad de kan 
göra

Tre delar av din kropp som du tycker om utseendet på.

 Till exempel gillar du kanske formen på dina armar, 
styrkan i dina ben, ditt lockiga mörka hår, ljudet av ditt 
skratt, eller det faktum att du är en bra vän. Det här är 
ett bra sätt att förbättra ditt eget självförtroende!

Bilagan ber sedan scouterna att gå till en spegel, för 
att le åt dem själva och säga ”Jag älskar min XXX” 
högt genom att använda listan med utseendedrag 
som de kom på.

Uppmuntra scouterna att lägga till fler saker till sin 
lista medan de tittar i spegeln och i synnerhet att öva 
på att säga saker som de gillar med hur deras kropp 
ser ut och vad den kan göra!

Se till att alla förstår den personliga utmaningen och 
påminn dem om att ta med sina listor till nästa möte. 

 I korthet
Scouterna utmanas att skriva ner en lista med drag som de gillar hos sig själva och att säga dem högt till sig själva under tiden de står framför en spegel. 

 Material
Bilaga 3.3 – en kopia per deltagare.

Personlig utmaning
genomgång: Spegel spegel

Tips:
 Vi får inte många tillfällen i dagens samhälle   

 att vara positiva över våra kroppar och det  
 stärker verkligen det kroppsliga självf ör-   
 troendet att öva på detta – uppmuntra dina   
 scouter att ägna lite tid åt denna utmaning.

Möte tre

5 min
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Free Being Me 
Möte fyra
Utseendemyten är inte bara något som vi hör talas 
om och ser runtomkring oss – vi pratar också om den, 
hela tiden, även när vi inte inser att vi gör det! Varje 
gång vi jämför oss själva eller någon annan med 
utseendemyten, även när det gäller komplimanger, 
håller det utseendemyten levande och får personen 

och de runt omkring oss att känna att de behöver 
leva upp till myten. Det här mötet hjälper scouterna 
att inse vad det här ”kroppspratet” är och lär dem 
tillvägagångssätt för att sluta använda det själva samt 
också utmana andra människor att sluta använda det.

Mötesschema

Målspår

Möte fyra

AKTIVITET 

Deltagandelöftet

Dela med sig: Spegel 
spegel personlig utmaning

Inget mer kroppsprat!
- Introducera kroppsprat
- Upptäck kroppsprat
- Riktiga komplimanger

Personlig utmaning Sprid 
ordet

TID

2 min

15 min

5 min
20 min
15 min

10 min

MATERIAL

Inget material behövs

Spegel spegel-kopior 
(färdigställda) 

Bilaga 4.1 – 
rollspelsscenarion, ett stort 
pappersark och en penna, 
post-it lappar eller små 
papperslappar 

Bilaga 4.2 - löfteskort

FÖRMÅGOR

Säga sin åsikt 

Samarbete, 
Prata inför andra 

Lyssna, säga sin åsikt, 
Tänka snabbt, 
Positiv attityd gentemot 
andra

Pålitlighet (genomföra 
ditt löfte), 
Säga sin åsikt, 
Leda andra – vara en 
förebild

Självinsikt och 
självkänsla
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2 min

 I korthet
Låt scouterna, i helgrupp, dela deras entusiasm kring att ta del av Free Being Me.

 Material
Inget material behövs.

Mål
Alla scouter kommer muntligt överens om att vara 
aktiva, delaktiga i och ha roligt under den här delen 
av Free Being Me. Detta hjälper dem att bidra mer 
öppet till aktiviteterna och leder således till en större 
påverkan på deras kroppsliga självförtroende.  

  Att göra
Samla patrullerna i en cirkel. Tacka alla för att de har 
kommit och be dem att skrika ut sin entusiasm och 
vilja att delta i fjärde mötet med Free Being Me.  

  Är du redo att ta del av och säga vad du tycker 
under fjärde mötet av Free Being Me, och ha roligt 
under tiden? Om du är det så skrik
 

JA 
DET ÄR 

JAG!

Möte fyra

Deltagandelöftet 
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Mål
Genom att dela med sig av sin ”spegel spegel 
utmaning” ökar scouterna sitt kroppsliga självför-
troende genom att öva på att säga saker högt inför 
andra om vad de tycker om med sig själva och genom 
att skapa en kultur där barn och ungdomar är stolta 
över sina kroppar och vem de är. 

  Att göra

 Bra gjort allihop med er spegel spegel utmaning och 
att tänka på saker som ni tycker om med er själva och 
era kroppar. Nu ska vi dela det med varandra! 

Kom ihåg att det är väldigt viktigt att tänka positivt 
om era kroppar och vi vill skapa en revolution där barn 
och ungdomar känner sig självsäkra att prata om vad 
de tycker om med sina kroppar och om vem de är. Det 
kräver träning men att påminna dig själv om saker som 
du tycker om med dig själv och din kropp är ett bra sätt 
att hjälpa till att besegra utseendemyten. 

Lek en gruppindelningslek. Be alla att röra sig snabbt 
runtomkring i möteslokalen. Målet för scouterna är 
att samlas i grupper så snabbt som möjligt när de hör 
ledaren ropa ut ett nummer – till exempel så ska alla 
samlas i grupper om tre om ledaren ropar ut ”tre!” 

I de grupperna delar sedan scouterna med sig av en 
av sakerna som de tycker om med sig själv från deras 
spegel spegel lista. Uppmuntra dem att säga det på 
följande sätt: ”Jag gillar min…” 
Varje gång det bildas en ny grupp ska du berätta för 
dem vad du vill att de delar med sig av innan de börjar 
dela med sig – någonting de gillar med…

 sin personlighet

 den kroppsdel som låter dem göra saker de gillar

 den del av sin kropp som de tycker om utseendet på

Genomför åtminstone tre omgångar av denna grupp-
indelning så att alla kan dela med sig av minst en sak 

från varje lista. Gruppindelningsleken leder ibland till 
att det blir några personer kvar när grupperna bildas, 
och deras jobb blir då att springa till vilken som helst 
av grupperna och säga sin favoritsak först!

Scouterna ska bara säga det drag som de tycker om – 
de behöver inte förklara varför!

  Bra gjort, det är härligt att höra så många positiva 
saker från er!

Dela med dig: Spegel spegel 
personlig utmaning

Tips:
  Om du arbetar med en grupp med både flickor 
och pojkar kan detta fungera bäst om ni gör 
övningen med enbart flickor respektive enbart 
pojkar i var sin grupp. Säkerställ att alla är 
positiva och stödjer varandra då det inte alltid 
är en helt enkel aktivitet. Tänk på att alla inte 
identifierar sig som pojke eller flicka och då kan 
det bli problematiskt att dela upp gruppen efter 
könsidentitet.

 I korthet
Scouterna leker en 
gruppindelningslek för att dela 
sina spegel spegel idéer. 

 Material
Scouternas färdiga spegel 
spegel papper.  

Frågor
  Hur kändes det att vara positiv mot sig själv?

   Varför är det bra att öva på att säga positiva saker 
till dig själv?

Möte fyra

15 min
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Mål
Scouterna lär sig om och övar på att utmana 
kroppsprat, vilket är det språkbruk som används 
i vardagliga konversationer, och som håller 
utseendemyten levande. 

  Att göra

Introducera kroppsprat (5 min)

  Förra mötet fick vi veta att det finns många saker 
vi kan göra som vänner och som samhällsmedborgare 
för att låta andra människor få veta vad utseende-
myten är, och övertala dem att inte följa den så att vi 
har ett samhälle med människor som har kroppsligt 
självförtroende. 

Ibland kan vi dock, utan att ens inse det, hålla 
utseendemyten levande genom sättet vi pratar på. 
Varje gång vi ger en kommentar som jämför 
människors utseende med utseendemyten håller vi 
utseendemyten levande. Detta kalls för kroppsprat. 

För att kontrollera att alla förstår vad vi menar med 
kroppsprat frågar du scouterna:  

Scouterna kanske föreslår ”att retas” eller ”att säga 
elaka saker”. Uppmuntra dem att tänka på mindre 
uppenbara sorter av kroppsprat också, som kom p-
limanger där någon jämför någons utseende med 
utseendemyten – exempelvis ”du ser snygg ut! Har du 
gått ner i vikt?”

Inget mer
kroppsprat!  

Tips:
  Till en början kan detta ibland vara svårt att 
förstå för scouterna. Aktiviteterna här kommer 
att hjälpa dem att öva på att identifiera 
kroppsprat och komma på alternativ. 

 I korthet
Med hjälp av roligt rollspel och aktiviteter 
där det ges komplimanger får scouterna 
veta vad kroppsprat är och öva på att 
säga saker på ett annat sätt, och leda 
andra till att göra det också.  

 Material
Bilaga 4.1 – rollspelsscenarion, ett stort 
papper, penna.

Fråga
   Kan ni komma på några sätt som vi håller 
utseendemyten levande på genom att använda 
kroppsprat i våra vardagliga konversationer? 

Möte fyra

40 min
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1) Upptäck kroppsprat (20 min)

Be två ledare att genomföra ett rollspel genom att 
använda scenarion från bilaga 4.1.

Påminnelse: Rollspelen ska genomföras av ledare 
(eller medhjälpare), inte av deltagare eftersom det 
är viktigt att scouterna själva inte använder sig av 
kroppsspråk då vi inte vill att de övar på att förstärka 
utseendemyten.  
  

  Vi ska spela upp några olika scener som du kanske 
upplever i din vardag. Din uppgift är att lyssna noga 
för att se om du kan upptäcka något kroppsprat i 
dialogerna. 

Ni kommer alla att sitta i ”publiken” indelade i två 
lag. När ni hör att kroppsprat används ska ni skrika 
”kroppsprat” och hoppa upp från golvet på en gång. 
Lagen ska försöka vara snabbast med att upptäcka 
kroppspratet. Ert lag får ett poäng varje gång som 
ni lyckas med att upptäcka kroppspratet i de olika 
scenarier som spelas upp.

Ledarna ska omedelbart sluta att framföra scenariot 
när en deltagare har rätt och upptäckt ett exempel 
på kroppsprat. Försök att förklara varför det var 
kroppsprat, exempelvis: 

  Den här typen av konversation håller utseende-
myten levande eftersom… (exempelvis jämför de 
någon med utseendemyten genom att säga att 
personen är fet)”. Detta kan vara verkligt sårande för 
personen som kommentaren är riktad till och det 
hjälper inte någon eftersom det håller utseendemyten 
levande.

Du bör fråga varje deltagare vad personerna i scenariot 
skulle kunna säga utan att använda kroppsprat.  

  Nu när ni har upptäckt ett exempel på kroppsprat är 
det dags att börja fundera på vad du kan säga för att 
stoppa det. Kan någon dela med sig av hur ni skulle få 
ett slut på kroppsprat?

Uppmuntra scouterna att dela med sig av olika sätt för 
att få slut på kroppsprat. De tre övergripande sätten 
att få slut på kroppsprat är:

 Byt ämne.

 Svara inte på eller var med i kroppspratet.

 Utmana det genom att identifiera det som ett sätt  
 att hålla utseendemyten levande – säg att du inte  
 håller med och att du inte kommer att prata på det  
 sättet. 

Upprepa aktiviteten så att scouterna får möjlighet att 
arbeta igenom minst tre scenarion. Som avslutning 
applåderar ni scouterna som ställt sig upp och ledarna 
som har varit skådespelare. 

  Bra gjort allihop, ni är verkligen bra på att upptäcka 
kroppsprat!

Frågor
   Varför är det en dålig idé att använda kroppsprat 
när du pratar med dina vänner och din familj?

(Eftersom det håller utseendemyten levande. Genom 
att jämföra människor med utseendemyten på ett 
positivt eller negativt sätt får det dem att känna sig 
som att de borde se ut som myten, även fast det är en 
dålig ide!)

   Hur kan vi få slut på kroppsprat?
  (Använd listan med tre punkter ovan)

Inget mer kroppsprat!      

(fortsättning)    

Möte fyra

40 min

Tips:
 Om scouterna inte upptäcker kroppspratet i er  

 sketch direkt, fortsätt då att spela upp scenen  
 och använd kroppsprat igen. Om det fortfarande  
 inte upptäcks ska ni stoppa scenen och förklara  
 var kroppspratet fanns. Fortsätt sedan med en  
 ny scen.
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2) Riktiga komplimanger (15 min)

  Nu har du haft möjlighet att upptäcka kroppsprat 
hos andra människor och fundera på sätt som du kan 
utmana det eller stoppa det. Nu är det dags att du 
försöker på egen hand. 

Be scouterna att gå omkring i rummet och stanna när 
de ser en person. Denna person ska de då prata med. 

 Ge den andra personen en komplimang eller 
hälsning som inte är kroppsprat d.v.s. som inte jämför 
den andra personen med utseendemyten. Vi vill att era 
komplimanger handlar om vad ni tycker bäst om med 
den personen, och vad den personen är bra på, snarare 
än hur de ser ut. Säg tack för varje komplimang du får.

Uppmuntra scouterna att hjälpa varandra genom att 
stoppa en person om de av misstag råkar använda sig 
av kroppsprat! Samla scouterna efteråt och be dem att 
ropa ut en av komplimangerna som de fick. Skriv upp 
alla på ett papper i den ordning de ropas upp och säg 
komplimangen till deltagaren igen- exempelvis ”Tack 
Sonia, du är en bra fotbollsspelare!”

Tips:
  Den här stunden för återkoppling är en 
möjlighet för dig att kontrollera om budskapet 
har gått fram och peka på exempel på det 
kroppsprat som kan ha kommit upp.

  Det är okej att prata om utseende men det 
kan krävas övning för att lära sig att göra det 
utan att förstärka utseendemyten eftersom det 
ofta inte är något som vi är vana vid. Be därför 
scouterna i det här stadiet att de använder 
hälsningar och komplimanger som inte 
fokuserar på utseende.

Fråga efteråt:
  Hur känns det att ta emot en komplimang?

(Scouterna kan känna sig obekväma med att få ta 
emot komplimanger – det är viktigt för dem att öva 
på att acceptera komplimanger lika väl som på att ge 
komplimanger, eftersom det gör en stor skillnad för 
deras kroppsliga självförtroende. Det är inte fel att ta 
emot en komplimang!) 

   Varför är det en bra sak att ge en komplimang 
som inte handlar om hur personen ser ut?

(Du kan bygga upp din väns självkänsla utan att hålla 
utseendemyten levande!) 

Inget mer kroppsprat!      

(fortsättning)    

Möte fyra

40 min



Free Being Me  | Aktiviteter för 11–14-åringar sidan 41

Mål
Scouterna övar sitt ledarskap genom att dela 
budskapet om utseendemyten med andra människor.

  Att göra

  Så här långt har vi fått veta vad utseendemyten är, 
varför den är omöjlig och inte värd att försöka att se ut 
som, och fått öva på att argumentera emot den. 

Vår personliga utmaning detta möte är att dela med 
oss av vad vi har lärt oss till vårt eget samhälle!

Be alla att samlas i patruller och ge varje patrull en 
hög med post-it lappar eller små papperslappar.

  Hur skulle du kunna utmana utseendemyten i ditt 
eget liv? Skriv ner dina idéer. Tänk på vad ni kan göra för 
att hindra er själva från att tro på utseendemyten och 
vad ni kan göra för era vänner, er familj och samhället.

Be patrullerna att sätta upp sina lappar så att ni får en 
stor vägg med idéer!  

Samla alla igen och läs upp idéerna och gruppera dem i

 Idéer för mig – personliga idéer om hur du håller dig  
 själv fri från utseendemyten.

  Idéer för andra – sätt som scouterna kan sprida 
budskapet till andra och stoppa utseendemyten i 
samhället.

Här är några idéer om patrullen har svårt att komma 
på saker:

Idéer för mig
 Gör en aktivitet som du inte riktigt ville göra på  

 grund av att du oroar dig för ditt utseende.

 Köp inte tidningar eller se på tv-program som håller  
 utseendemyten levande.

 Öva på spegel spegel utmaningen .

 Öva på att ta emot komplimanger.

Idéer för andra
 Gör ert hem/er skola/er lekplats till en zon fri från  

 kroppsprat.

 Berätta för en vän om utseendemyten och varför du  
 inte tror på den.

 Skriv ett brev till en yngre ungdom som du känner  
 om varför hen inte borde följa utseendemyten.

 Sätt upp positiva meddelanden om kroppsligt  
 självförtroende på en plats där dina vänner och din  
 familj kan se dem, exempelvis på en spegel   
 hemma/i skolan, eller varför inte på toalettdörrar  
 eller i en väns bok.

 Öva på att ge komplimanger som inte har något att  
 göra med personers utseende.

Be scouterna att titta på alla idéer på väggen och välja 
ut två – en av idéerna för mig och en av idéerna för 
andra. Be dem sedan skriva ner de två på ett ”sprid 
ordet”-löfteskort. 

 Lovar ni att försöka göra ert bösta för att hålla era 
löften och genomföra dem innan nästa möte? 

Uppmuntra alla att skrika ut ett högt ”JA!” innan ni 
slutar mötet. 

Personlig utmaning:
Sprid ordet

 I korthet
Arbeta tillsammans för att planera sätt att sprida budskapet på och använda det gruppen har lärt sig på riktigt, ute i verkligheten, för att göra skillnad både för sig själva och för andra. Lova att göra båda idéerna.

 Material
Post-it lappar eller små papperslappar. Sprid ordet löfteskort från bilaga 4.2

Möte fyra

10 min
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Free Being Me 
Möte fem
Under det här mötet ska ni arbeta er igenom fyra 
enkla steg för att planera ett ”göra skillnad-projekt” 
som sprider det ni har lärt er under Free Being Me. 

Visa vägen för andra och gör skillnad för dina vänner 
och samhället! 

Mötesschema

Möte fem

AKTIVITET 

Deltagandelöftet

Planera ditt göra skillnad-
projekt

-se förändringen
-planera förändringen
     vårt budskap
     t-shirt budskap
     göra skillnad plan

TID

2 min

20 min

5 min
10 min
30 min

MATERIAL

Inget material behövs

Anteckningspapper, 
stora papper och pennor, 
planeringsmall bilaga 5.1 

FÖRMÅGOR

Säga sin åsikt 

Planera
Samarbete, 
Kreativitet, 
Opinionsbildning, 
Ledarskap 
 

Målspår

LedarskapAktiv i 
samhället
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2 min

 I korthet
Låt scouterna, i helgrupp, dela deras entusiasm kring att ta del av Free Being Me.

 Material
Inget material behövs.

Arbeta under det här mötet igenom fyra enkla steg för 
att planera ett spännande ”göra skillnad-projekt” som 
delar med sig av det du har lärt dig under tiden med 
Free Being Me. Visa vägen för andra och gör skillnad för 
dina vänner och ditt samhälle!

Mål
Alla scouter kommer muntligt överens om att vara 
aktiva, delaktiga i och ha roligt under den här delen 
av Free Being Me. Detta hjälper dem att bidra mer 
öppet till aktiviteterna och leder således till en större 
påverkan på deras kroppsliga självförtroende.  

  Att göra
Samla patrullerna i en cirkel. Tacka alla för att de har 
kommit och be dem att skrika ut sin entusiasm och 
vilja att delta i femte mötet med Free Being Me.  

  Är du redo att ta del av och säga vad du tycker 
under femte mötet av Free Being Me, och ha roligt 
under tiden? Om du är det så skrik
 

JA 
DET ÄR 

JAG!

Möte fem

Deltagandelöftet 
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Mål
Scouterna visar vägen för andra genom att använda 
det som de har lärt sig under tiden med Free Being 
Me för att utmana utseendemyten och dela det 
med andra för att starta en revolution för kroppsligt 
självförtroende. 

Viktigt att notera:
Målet med Free Being Me är att sprida budskapet om 
kroppsligt självförtroende så långt som vi kan, bortom 
de som har haft möjlighet att få uppleva hela 
programmet. 

Så, för att scouterna ska få sitt Free Being Me-märke 
ska varje deltagare:

 Nå ut till två andra personer i åldern 7-14 år.

 Tillbringa minst en timme med personerna som de  
 har nått ut till med sitt projekt.

  Att göra:

 Det här är det mest spännande mötet hittills, 
eftersom vi planerar hur vi kan göra skillnad och sprida 
budskapet som vi har lärt oss av Free Being Me vitt och 
brett!

Förklara de fyra stegen för att förändring ska ske: 

Se förändringen: Vi förstår skillnaden vi försöker att 
göra och vad det kan betyda för personerna vi når ut till.

Planera förändringen: Vi kommer på exakt vilket 
budskap vi vill sprida och hur vårt projekt ska se ut. Vi 
behöver spendera minst en timme med de barn och 
ungdomar som vi når ut till..

Gör förändringen: Vi genomför vårt projekt!

Dela förändringen: Vi slutar inte där – vi tänker på vad 
vi kan göra för att fortsätta att göra skillnad, och delar 
det vi har gjort med andra scouter över hela världen.

Det här mötet handlar helt om de två första stegen; 
att se förändringen och att planera förändringen. Vi 
genomför sedan vårt projekt för att göra förändringen 
och ägnar lite tid efteråt till att fundera över hur vi kan 
dela förändringen. 

Planera ditt Göra 
skillnad-projekt   

 I korthet
Planera tillsammans hur er patrull ska 

göra skillnad för att sprida budskapet 

med Free Being Me på ett roligt och 

spännande sätt

 Material
Anteckningspapper, stora papper och 

pennor, planeringsmall bilaga 5.1

Möte fem

60 min

Se förändringen

Planera förändringen

Gör förändringen

Dela förändringen
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Planera ditt Göra skillnad-projekt      

(fortsättning)    
 Patrullerna ägnar tio minuter åt att skapa en stor  

 teckning eller tankekarta som representerar deras  
 idéer. Ge sedan varje patrull tio minuter för att  
 förklara deras idéer för hela gruppen. Se till att varje  
 deltagare har möjlighet att säga en idé.  

  Bra gjort, det är fantastiska idéer. Om vi jobbar 
tillsammans, ihop med alla andra scouter runt om i 
världen som är med i Free Being Me kan vi verkligen 
göra stor skillnad! 

Frågor
   Vad skulle det betyda för varje individ att ha ett 
bättre kroppsligt självförtroende?

   Vad skulle det betyda för vårt eget samhälle eller 
samhället i stort om alla hade bättre kroppsligt 
självförtroende?

Se förändringen – 20 min

  Det här är vår chans att tänka stort. Hur skulle det 
vara om varje person i vårt land, eller till och med i hela 
världen hade bättre kroppsligt självförtroende för att 
de förstod, precis som du gör nu, att utseendemyten 
är omöjlig och att det finns så många nackdelar om du 
försöker att följa den?

 Be patrullerna diskutera de här frågorna tillsammans:

Individer: 

Känner sig gladare, mer självsäker, 

mer villig att göra aktiviteter som 

använder deras 

kroppar, så som 

simning, kommer 

att trivas mer med 

sig själva, inte 

oroa sig över vad 

andra människor 

tycker, stolta över 

sig själva.

Samhällen och världen: 

Mer jämställdhet, människor bemöts 

med respekt, mindre mobbning, 

personer uppskattas för vem de är 

och inte för hur de ser ut, fler 

personer uppnår bra saker i 

samhället eftersom de inte hålls 

tillbaka av oro kring deras 

utseenden.

Här är några idéer som kan fungera som hjälp.

Möte fem

60 min
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Tips:
  De olika mötesscheman i början av varje möte 
borde hjälpa dig att minnas också, likväl som 
aktivitetsmålen bör göra. 

Frågor
  Vad gjorde vi?

  Vad upptäckte vi eller lärde oss mer om? 

Skriv ner deras svar på ett stort papper – använd en 
färg på pennan för vad de gjorde och en annan färg 
för vad de har lärt sig. 

Gruppen borde börja med att identifiera ett par enkla 
budskap som de har lärt sig:

 Det finns en utseendemyt i ditt samhälle (och andra  
 samhällen i världen har det också, även om de dock  
 kan ha andra kännetecken). 

 Utseendemytens definition är så lång och specifik,  
 att den är omöjlig att uppnå (även modeller är  
 retuscherade).

 Att följa utseendemyten medför stora kostnader,  
 både för oss människor och för samhället .

 Det finns ett alternativ till utseendemyten! Överallt  
 kan vi utmana utseendemyten och skapa ökat  
 positivt kroppsmedvetande. På många olika sätt kan  
 vi utmana både media, våra vänner och vår familj. 

Gör dessa budskap tydliga för gruppen genom något 
av alla förslag som ges.  

T-shirt budskap – 10 min

  Ett bra sätt att inleda en konversation är att dela 
ditt budskap på en T-shirt som alla kan se! Om du 
skulle vilja få någon att prata om budskapet som vi 
precis har diskuterat, vad skulle det stå på din T-shirt?  

Be scouterna att arbeta i par och ägna fem minuter åt 
att skapa deras egna T-shirtbudskap. De kan behöva 
en ledares stöd i att utveckla deras budskap. Be sedan 
varje scout att skrika ut deras slogans till resten av 
scouterna i snabb följd. 

  Bra gjort, det var bra budskap allihop! 

Sätt upp T-shirtbudskapen på en vägg där alla får 
se dem. De kan användas som hjälp för att skapa 
patrullens ”göra skillnad-plan”, och kan bli användbara 
under själva ”göra skillnad-aktiviteten”, kanske genom 
att användas som en del i en inbjudan eller som en 
poster.

Planera förändringen:
  Nu när vi har en översikt på vad vi vill uppnå, kan vi 

fundera på hur vi ska få det att hända. 

Vårt budskap - 5 min

  Först och främst, låt oss arbeta tillsammans för 
att komma på huvudpunkterna vi upptäckt med Free 
Being Me som vi vill dela med andra människor för att 
förbättra deras kroppsliga självförtroende. 

Be gruppen att tänka tillbaka på varje Free Being Me 
möte.

Planera ditt Göra skillnad-projekt      

(fortsättning)    

Möte fem

60 min
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Börja planera:

 Om patrullerna vill arbeta med ett eget ”göra  
 skillnad-projekt” är det här som de kan börja 
 planera. Om du planerar ett ”göra skillnad-projekt”  
 för hela avdelningen kan patrullerna komma på  
 olika idéer och sedan rösta för att bestämma det  
 slutgiltiga projektet.

 Använd eller anpassa planeringsmallen på bilaga  
 5.1 för att hjälpa scouterna att tänka igenom vad de  
 vill uppnå och hur de ska få det att ske.

 Försök att ha planeringslistan färdigställd i slutet av  
 mötet samt en lista med de praktiska   
 detaljerna som behöver ordnas.  

 Ta er tid att gå igenom planerna för varje patrull,  
 om du har de som arbetar enskilt. Se till att de har  
 det stöd de behöver. Be dem dela med sig av   
 sina planer med de andra patrullerna innan ni  
 avslutar mötet. 

 Om hela er avdelning arbetar tillsammans, upp-  
 muntra så många deltagare som möjligt att öva  
 sitt ledarskap genom att ta ansvar för olika delar av  
 projektet.

  Bra gjort allihop, vi är så förväntansfulla inför det 
här ”göra skillnad-projektet” och vi kan inte bärga oss 
innan vi kan börja med vår alldeles egna revolution för 
att skapa bättre kroppsligt självförtroende! 
 

Kom ihåg:
  Ni behöver engagera personerna ni når med ert 
”göra skillnad-projekt, under minst en timme.

  De som ni når ska vara barn och ungdomar i 
liknande ålder med scouterna.

  Ni ska nå två personer per deltagare.

  Ni ska sprida budskapen ni lärt er genom  
 Free Being Me.

Ni kan alla ordna ett arrangemang tillsammans, 
planera olika arrangemang i patrullen eller 
individuellt.

Genomförandeplan – 30 min

  Nu har ni skapat en vision av en värld där ingen 
oroar sig för sitt utseende, ni har även ett budskap ni 
vill sprida och ni har funderat på hur vi kan få igång 
konversationen. Det är nu dags att bestämma vad ni 
ska göra för att sprida det budskapet. Låt oss fundera 
över hur vårt ”göra skillnad-projekt” ska se ut och vem 
vi vill nå i vårt samhälle. Det här är den riktigt roliga 
delen när ni låter fantasin flöda!

Uppmuntra scouterna att visa vägen och göra deras 
”göra skillnad-projekt” till sitt eget. 

Tips:
  Fundera över hur ämnet kring lågt kroppsligt 
självförtroende sannolikt påverkar de som ni når 
med ert ”göra skillnad-projekt”. Exempelvis kan 
det vara en trend bland unga att retuschera sina 
egna foton innan de lägger upp dem på sociala 
medier, eller så finns det en oro hos dina scouter 
att bilderna som de ser i media inte förespråkar 
olikheter. Uppmuntra scouterna att ta hänsyn 
till dessa orosmoment i sitt projekt, för att 
engagera de som de når ut till och göra skillnad! 

Planera ditt Göra skillnad-projekt      

(fortsättning)    

Möte fem

60 min
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Gör förändringen 
Det är dags att sätta er plan i verket!

Diskutera:

Diskutera gärna med patrullen innan de sätter igång:

Dokumentera det:

Ta foton eller filma er aktivitet. Be personer ni har 
nått ut till om feedback kring deras upplevelse. Räkna 
antalet personer som deltog.

Berätta allt om ert ”göra skillnad-projekt” på 
www.free-being-me.com! Låt oss veta vad ni 
gjorde och hur många människor ni nådde ut till!

Dela förändringen
Bra jobbat! ”Göra skillnad-projektet” (projekten) har 
genomförts, och ni har nått ut till barn och ungdomar 
i ert samhälle med ert Free Being Me budskap. Vi är 
säkra på att er avdelning inte kommer att vilja sluta 
där…  

Reflektera

Ta lite tid för att utvärdera Free Being Me–aktiviteterna 
och ert ”göra skillnad-projekt”. Här är ett sätt som ni 
kan göra detta på:

Resan på älven: Scouterna beskriver sin resa från 
möte ett till möte fem som en resa på älven, där de 
startar nära källan och reser ut mot havet. 

Måla upp älven och resan de tog i patruller, om de vill 
kan de sätta ut rubriker.  

Var rann älven snabbt? Lärde de sig mycket? Fanns 
det några träd som blockerade deras väg? Kom de till 
några förgreningar i älven där de var tvungna att göra 
ett val? Förändrades sättet de såg på världen omkring 
dem under resans gång? 

Be scouterna att dela med sig av sina resor och prata 
igenom det med hela avdelningen, eller i patruller.

Fira!

Belöna scouterna och dela ut Free Being Me-märket! 
Du kan samtidigt planera för en fest där ni gratulerar 
er själva till allt ni har åstadkommit för ert eget, och 
för andras, kroppsliga självförtroende. Information om 
hur du beställer märken finns på: www.scouterna.se/
ledascouting

Nästa steg…
Vad vi gör nu!

Frågor
   Hur ska ni veta att ert ”göra skillnad-projekt” var 
en framgång?

  Vad är ni mest ivriga över?

   Har ni några orosmoment? (Arbeta tillsammans 
för att lösa dessa innan ni börjar)

Möte fem
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Nästa steg…
Vad vi gör sen!

Titta framåt... Mitt löfte

Hur kan ni fortsätta er kampanj och knyta kontakter 
med scouter från hela världen? 

 Dela med er av vad ni har gjort. Dela planeringen,  
 bilder och citat från ert ”göra skillnad-projekt” med  
 andra från hela världen på www.free-beingme.com.  
 Inspirera andra och bli inspirerad! 

  Vi har alla lärt oss mycket från Free Being Me – vi 
har kommit på att det finns en utseendemyt i vårt 
samhälle, och definierat hur den ser ut. Vi vet att det är 
en dålig idé att följa utseendemyten eftersom den är 
omöjlig att uppnå, och gör personers liv verkligt svåra. 
Vi har också lärt oss hur vi kan utmana utseendemyten 
på egen hand. 

Så vad är ditt löfte? Vad kommer du att fortsätta att 
göra, eller kanske börja göra nu när vi har avslutat Free 
Being Me?

Be scouterna fylla i deras egna löfteskort, dekorera det 
och ta med det hem, för att påminna dem om vad 
de har lovat att göra. De kan fortsätta med löftet de 
gjorde i slutet av möte fyra – eller så vill de ta det ett 
steg ytterligare och prova någonting annat. Varför inte 
påminna dem om deras löften efter en månad och ta 
reda på hur det går för dem.

Bra gjort! 
  Tack för att ni har varit med i Free Being Me. Vi 

hoppas att ni har tyckt om det, lärt er mycket och 
känner er stärkta i att sprida budskapet vidare till alla 
ni möter. 

Glöm inte att dela med er av vad ni har 
gjort på  www.free-being-me.com
Då blir ni en del av den världsomfattande 
revolutionen för kroppsligt självförtroende!

Möte fem

free 
being 
me

Hur gick det? 
Besök www.free-being-me.com för att fylla i 
online-undersökningen – er chans att ge feedback 
på er grupps upplevelse av Free Being Me. Era tankar 
och åsikter är viktiga för framtida versioner av det här 
programmet.
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…anses det att stora kvinnor är vackra.

I Mauretanien i Afrika är det önskvärt för kvinnor att 
vara så stora som möjligt. Tyvärr blir ibland flickor till 
och med tvångsmatade för att få dem att bli mer 
attraktiva.

… anses det att smala människor är vackrast.

Detta ser vi tillexempel här i Sverige. Tyvärr svälter till 
och med människor sig ibland för att bli så smala som 
möjligt.

…tycker människor att det är vackert att ha en väldigt 
lång hals och kvinnor gör sina halsar längre med hjälp 
av metallringar.

Det finns samhällen i Thailand och Myanmar där 
kvinnor och flickor töjer ut sina halsar för att de ska 
anses vackra och visa att de hör till sitt samhälle.

… ansågs väldigt högt hårfäste och stora pannor vara 
attraktivt – och människor kunde rycka bort hår i sitt 
hårfäste för att få det att bli högre. 

I England på 1500-talet var det drottningen som 
var idealet för skönhet, och hon rakade sitt hårfäste 
för att skapa en stor panna. Allt det hon gjorde ville 
människor härma.

…anses människor med solbränd hy vackrare, så därför 
sitter kvinnor och män under stora lampor, spraymålar 
sina kroppar eller smörjer in kräm i huden för att få den 
solbränd.

I länder som Australien, Storbritannien och USA vill 
många människor se ut som om de varit ute i solen 
och ha solbränd hy. De smörjer sig själva med kräm, 
använder solarier eller tillbringar lång tid i solen. Detta 
kan vara farligt och dåligt för din hy.

…känner människor att det är vackrare att ha en ljusare 
hudton, och kvinnor och män smörjer sig med kräm för 
att få hyn vitare och undviker att vara i solen.

På många ställen i Asien, så som Indien, Kina och 
Pakistan ses ljus hy ofta som mer attraktivt. En del 
människor tror att de kommer att bli mer fram-
gångsrika med ljusare hy.

…är det vackert att vara lång, och en del människor 
genomgår operationer för att göra sina ben längre.

I en del delar av Asien, så som Sydkorea, har 
människor ökat sin längd genom benförlängande 
operationer. 

…säger människor att en vacker kvinna har en kurvig 
figur. 

I Brasilien är det de kurviga kvinnorna som beundras 
mest.

…har människor ansett det vackert för kvinnor att 
ha väldigt små fötter, och flickor får sina fötter 
bandagerade för att de ska sluta växa. 

I Kina var det väldigt populärt att binda fötter fram till 
tidigt 1900-tal. Sättet det fick kvinnor att gå på ansågs 
vara attraktivt. 

…ses ett sammanväxt ögonbryn – där båda 
ögonbrynen möts i mitten – som vackert för kvinnor. 

I Tadjikistan känner sig kvinnor lyckliga om deras 
ögonbryn växer ihop på deras panna. Om de inte gör 
det så använder de en örtmix för att måla en linje som 
binder samman deras ögonbryn.

…anses det allra vackrast att ha en stor, kurvig rumpa.

I Jamaica är dans väldigt viktigt. Kvinnor med större 
rumpor kan skaka dem mycket när de dansar, vilket 
människor där anser vara vackert.

… ansågs färgade svarta tänder vara väldigt vackert 
hos kvinnor.
Detta kallas för ohaguro och gjordes främst av gifta 
kvinnor, och ibland av män, i Japan fram till 1900-talet. 
Det följde en antik tradition där riktigt svarta saker 
sågs som vackert. Färgen skyddade faktiskt deras 
tänder från att förruttna

Någonstans i världen…

Läs upp de blå fakta-meningarna. När leken är slut, eller under tiden ni leker, berättar du för scouterna om informationen som står under varje fakta!

Bilaga 1.1 

Fakta: Skönhet 
runt om i världen
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Före och efter 
retuschering    

Bilaga 1.2

Original

Original

Retuscherad

Retuscherad
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Mediadetektiver

Utseendemyten avslöjad!
Mitt exempel:

Utseendemyten är falsk eftersom…

Det är inte värt att försöka se ut som utseendemyten eftersom…

Bilaga 1.3 
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Senaste nytt om kroppsligt 
självförtroende

Hur du säger det:
Olika sätt som du kan framföra ditt budskap på. Var kreativ!

Hej, vi är…. (säg alla era namn)…. som sänder direkt från _________________ 
Vi har en fråga till dig! Vill du lära dig hur du kan älska och respektera din kropp? 
Lyssna noga för att lära dig hur.  

Till att börja med bör barn och ungdomar få veta att det finns en utseendemyt. 

Utseendemyten säger att alla barn och ungdomar ska se ut på ett sätt. 
Enligt utseendemyten ska de vara… (alla kan turas om att säga något från 
utseendemytslistan – se till att du visar hur absurd den är!)

Nu när vi vet vad det är, låt oss prata om varifrån utseendemyten kommer. Vi hör talas 
om den och uppmuntras att se ut som den från …. (retuschering, tv-program, reklam, 
bantningsindustrin, samtal med vänner…)
 
Det är inte bra att försöka se ut som utseendemyten eftersom _________________
(varje patrullmedlem kan säga en nackdel var – använd kroppskonturerna som ni 
gjorde förra mötet).  

Ett sätt som du kan stå upp mot utseendemyten är genom att….

Vårt sista råd är att alltid komma ihåg att:
Älska och respektera din kropp och dig själv!

Vad ni ska säga:
Prata om de här tre sakerna i ditt pressmeddelande: 

Berätta för andra 
deltagare vad utseendemyten 
är och hur den marknadsförs 

till oss.

Prata om nackdelarna 
som uppkommer med att 

försöka att se ut som utseende-
myten och varför du har bestämt 

dig för att lämna tidningen 
Glamour.

Ge deltagarna råd 
om vad de kan säga eller göra 

för att stå emot pressen att 
försöka se ut som utseendemyten 

för att förbättra sitt kroppsliga 
självförtroende.

Bilaga 2.1 
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Vänskapsbrev

Din utmaning är att skriva 
ett meddelande till din vän 
för att tala om…

 Varför du tycker att   
 det finns massor av 
 nackdelar med att 
 försöka se ut som   
 utseendemyten.

 Varför du tycker det är 
 omöjligt att försöka se  
 ut som utseendemyten  
 (kom ihåg att det inte  
 finns någon som kan se  
 ut så!)  

 Vad din vän kan säga 
 eller göra för att stå   
 emot pressen att se 
 ut som utseendemyten.

Glöm inte att ta med ditt brev till nästa möte och dela med dig vad du har skrivit med de andra på avdelningen!

Kära...

Från...

Bilaga 2.2 
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Meddelandet

Kära nån, Jag såg precis
en bild av mig själv i den 
klänningen… Jag har helt 
fel kropps form för den– 
vilket misstag!

Jag ska inte gå på 
klassdiscot. Jag känner mig 
verkligen fet idag

Jag är själv så medveten om 
mina stora öron, jag önskar 
att jag inte hade klippt 
mitt hår kort.

Jag fick precis veta att jag 
behöver tandställning…det 
är världens undergång! Vi 
ses om ett år!

Ingen i skolan kommer att 
tycka om mig om jag inte 
kommer i de här tighta 
jeansen, bäst att jag går 
ner lite i vikt.

Sommaren är snart här! 
Längtar efter solen, 
längtar INTE efter att visa 
upp mina feta ben.

Mina fötter är enorma!! 
De ser löjliga ut i mina 
sommarskor.

Herre gud vad mina bröst 
är platta, det finns inte 
en chans att jag kommer ha 
bikini på mig på stranden.

OK Jag måste gå ner i vikt, 
och det fort. Jag kommer 
aldrig att få en pojkvän/
flickvän när jag ser ut så 
här.

Han kunde ha en 
supermodells kropp om han 
verkligen ville det.

Bilaga 3.1 
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Påståenden för 
snabbt svar på tal 

“Jag önskar att jag 
kunde se ut mer som min 

vän Oskar, han har så 
snygga magrutor.” 

“Han kommer aldrig att 
få en partner, han är 

alldeles för kort.”

“Såg du personen som 
gick förbi? Han var så 

smal att du nästan kunde 
se rakt igenom honom!”

“Den kändisen har 
verkligen tappat taget om 
sig själv, det är verkligen 
synd – hon brukade vara 

så smal.”

“Hennes [möjligt att sätta 
in kändisens namn här] 
hår är så långt, rakt och 

jämnt, jag önskar att 
mitt också såg ut så.”

“Åh jag älskar den 
klänningen, men den 

skulle se mycket bättre 
ut på dig än på mig – min 
rumpa är för stor för den.”

“Alla bilder av mig 
på festen visar min 

tandställning – Jag vill 
bara att ingen ska se 

de bilderna.”

“Hon måste akta sig – 
hon börjar få stora axlar 

på grund av all simning.”

“Jag är ledsen för hans skull, 
jag tror att han verkligen 

hade varit snygg om han inte 
hade de där prickarna över 

hela sitt ansikte.”

Bilaga 3.2 
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Steg 1) Jag gillar…
Här skriver du:

Tre saker som du tycker om med din personlighet
(exempelvis vänlighet).

Tre delar av din kropp som du gillar på grund av vad de 
kan göra (exempelvis ben för att de låter mig springa, 

öron för att de låter mig höra). 

Tre delar med din kropp som du tycker om utseendet på
(exempelvis armar eller mage). 

(Kommer du på några fler? Fantastiskt! Fortsätt så!)

Step 2) Se på mig – jag är fantastisk!

 Ställ dig framför en spegel, le åt din spegelbild och säg
”Jag älskar min XXX” – använd listan som du precis har kommit på. 

 Hur känns det? Öva att göra detta så mycket som du kan. Hur många fler 
saker kan du lägga till i din lista under tiden du ser dig själv i spegeln?

Glöm inte! Ta med din lista till nästa Free Being Me-möte.

Bilaga 3.2 

Spegel spegel 
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Två flickor går in i en klädaffär och börjar 
prata om kläderna de ska köpa till en fest som 

de båda ska gå på. Prata om färger och stilar, och 
introducera meningen ”Jag älskar den här klänningen, 
den är vacker. Jag tycker att du ska prova den – du 
kommer att se snygg ut i den eftersom du är så smal 
och har så snygga ben”. 

Två flickor ska åka och simma. De har inte 
simmat på länge och ser fram emot det och 

pratar om att hoppa i polen och sådana saker. De 
byter om till simkläder och en flicka kommer ut från 
omklädningsrummet och säger ”ser jag tjock ut i den 
här?”

Två flickor tittar på foton från en resa de nyss 
har gjort. De skrattar åt alla roliga miner som 

de har lyckats med på en bild, när de sedan tittar på 
nästa bild säger en flicka att hon inte gillar den bilden 
eftersom den får henne att se tjock ut. Hennes vän 
svarar ”Du tycker att du ser tjock ut? Titta på mig!”  

Två flickor tittar på smink i en affär. En av 
flickorna säger ”Inte ens det här sminket 

kommer att fixa min hy och det gör verkligen ingenting 
åt mina glasögon eller min tandställning!”  

För ledarna att spela upp. 
Ha roligt! Den här aktiviteten ska vara lättsam! 

En pojke väntar på sin vän. De har inte träffats 
på ett tag, och är verkligen uppspelta när de 

hälsar på varandra. Sedan tar en av pojkarna ett steg 
tillbaka och säger, ”Wow, du ser snygg ut! Har du gått 
ned i vikt?” 

Två pojkar står i en korridor i skolan och pratar 
om deras läxa. De ser båda någon som går 

förbi och sedan viskar en av dem till den andra: ”såg 
du hur tjocka hans lår är?” 

Två pojkar bläddrar igenom tidningar. De pratar 
om ett av reportagen och börjar prata om 

bilderna på personer. Vid ett tillfälle ska en av pojkarna 
säga, ”Helt ärligt du skulle kunna vara lika snygg som 
(kändisen) om du hade mer muskler”. 

Kroppsprat 
scener

1 5

6

7

2

3

4

Bilaga 4.1

TAGNING
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Sprid ordet 
Löfteskort

Signerat                                                             Date

En sak jag kommer att göra för att 

utmana utseendemyten för min egen 

skull är…

Signerat                                                             Date

En sak jag kommer att göra för att 

utmana utseendemyten för andra 

personer är…

Bilaga 4.2

Mitt 

sprida ordet 

löfteskort

Mitt 

sprida ordet 

löfteskort
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Göra skillnad 
planeringsmall

Bilaga 5.1

Göra 
skillnad steg

Göra skillnad-steget. 
Vad är vårt budskap?

Använd budskapen ni kom på 
som en hel grupp. 

Hur kan vi få 
personer 
engagerade? 

Använd ert t-shirt-budskap för att 
få dem intresserade av att vilja 
veta mer.

Vem ska göra vad? Ge varje person en uppgift och 
se till att alla får vara med.

Vilka i vårt samhälle 
vill vi nå ut till? 

Skolelever, vänner, familj, andra 
ungdomsgrupper, personer som 
kommer på aktiviteter ordnade av 
kommunen.

Var kommer vårt 
”göra skillnad-
projekt” att utspela 
sig?

Er möteslokal, skolan, samlings-
lokal, utomhus, ditt hus…

Hur kommer vårt 
”göra skillnad-
projekt” att se ut?

Ordna ett café, sätt upp en före-
ställning, ordna en övernattning, 
anordna ett speciellt scoutmöte, 
ha en fest, genomför en aktivitet 
i kommunen, ansvara för en skol-
samling eller en rastaktivitet

Behöver vi någon 
hjälp?

Vilka saker 
behöver vi?

Fundera över vem ni behöver 
hjälp eller tillstånd från. 

Pennor, papper, mat, dryck, stolar, 
bord, musik, dator… 

Idéer Anteckningar
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Mitt Free Being Me 
löfte 

Jag kommer att hjälpa till att skapa en värld fri från utseendemyten, 
där alla är självsäkra gällande sina kroppar, och känner sig fria att 
vara sig själva!
Jag kommer att:

Signatur                                  Datum

Jag kommer att hjälpa till att skapa en värld fri från utseendemyten, 
där alla är självsäkra gällande sina kroppar, och känner sig fria att 
vara sig själva!
Jag kommer att:

Signatur                                  Datum

Bilaga 5.2


